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Šiame 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2psl. 

Galime ir privalome tai 
padaryti . Mes gimėme 
1990-aisiais. 

3 psl. 

Pasaulio dvasios 
sūkuryje. Mūsų 
šeimose. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Prisimenant prez. 
Aleksandrą Stulginskį. 
Mirė dramaturgas 
Arthur Miller. Prof. 
Algirdo Avižienio 
mokslinė sukaktis. 
Leidiniai. Pasakojimai 
iš mirusiųjų ciklo. 
Apie būsimas ir 
buvusias dainų šventes. 

Vieversio daina su 
pavasario ženklais. 
Baigiasi ČLKL 
varžybos. Kam tarnaus 
Valdovų rūmai. 
„Sočiai Security" 
padeda neįgaliesiems. 

5 psl. 

Draugo fondo skiltis. 
Europos Sąjungos šalių 
filmų festivalis. 

S psl. 

Sportas 
* P e n k t a d i e n i L i e t u v o s 

k r e p š i n i o lygos (LKL) r egu
l i a r i o j o s e z o n o rungtynėse 
šalies vicečempionas Vilniaus 
„Lietuvos rytas" svečiuose tik 
ketvirtajame kėlinyje palaužė 
„Šiaulių" komandos pasiprieši- -
nimą i r nugalėjo varžovus 
80:72. „Lietuvos ryto" komanda 
pirmauja turnyre ir dviem taš
ka i s lenkia šalies čempioną 
Kauno „Žalgirį". 

* P r a n c ū z i j o j e t ę s i a s i 
E u r o p o s š a š k i ų Į d u b ų tau
r ė s t u r n y r a s . Lietuvai atsto
vaujantis „Chemprodukt" klu
bas, kurio sudėtyje rungtyniau
j a lietuviai Vaidas Stasytis ir 
Vitalijus Kudriavcevas bei 
olandai Vitalia Doumech ir Bill 
Neven, pirmąjį pusfinalio susi
tikimą dėl 5-8 vietų su Amster-
dam ,,Hil-tex" (Olandija) ko
manda baigė lygiosiomis 4:4. 

* D v i d e š i m t p i r m ą n e 
s ė k m ę 55-ose JAV NBA regu
l i a r i o j o sezono rungtynėse pa
tyrė Sacramento „Kings" ko
manda su Dariumi Songaila. 
..Kings" ketvirtadieni svečiuose 
113:122 pralaimėjo Dalas ,.Ma-
vencks" komandai. Star to pen
kete žaidęs lietuvis pasiekė as
meninį rezultatyvumo rekordą. 
J i s svečiams pelnė 23 taškus, 
atkovojo 12 kamuolių. 

Po trumpo pagerėjimo Jonas Paulius II vėl 
atsidūrė ligoninėje 

Strasbourg teisme — dar 
vienas smūgis Lietuvai 

Popiežius Jonas Paulius II 

V a t i k a n a s , vasario 25 d. 
(AFP-BNS) — Popiežius Jonas 
Paulius II ligoninėje, kur ket
virtadienį vakare jam buvo at
likta tracheotomija, praleido ra
mią naktį, tačiau dėl šios ope
racijos kelias dienas negalės 
kalbėti, pranešė Vatikano atsto
vas spaudai Joaąuin Navarro-

Valls. 
Paskelbdamas pirmąjį po 

operacijos medikų pranešimą 
apie popiežiaus sveikatos būklę, 
J. Navarro-Valls sakė, kad Jo
nas Paulius II gali kvėpuoti 
pats, be aparato, ir ne t galėjo 
papusryčiauti. 

Popiežiui, kuriam buvo sun

ku kvėpuoti, ketvirtadienio va
karą per pjūvį kakle buvo atver
ta trachėja. 

Pasak J. Navarro-Valls, po
piežiui nereikia kvėpavimo apa
rato ir nėra jokių plaučių infek
cijos, kuri galėtų trukdyti jam 
sveikti, požymių. 

Popiežius dar nenusprendė, 
ar sekmadienį pasirodys tikin
tiesiems, pridūrė atstovas. 

Atsakinėdamas į žurnalistų 
klausimus J . Navarro-Valls sa
kė, kad popiežius bendrauja 
rašteliais ir buvo parašęs „Ką 
man padarėte?". Atstovas paaiš
kino, jog taip Jonas Paulius II 
pajuokavo dėl to, kad po ope
racijos, kaip paprastai ir būna, 
neteko balso. 

Kitame raštelyje popiežius 
parašė „Aš amžinai Totus Tuus 
(visas tavo)", dar kartą primin
damas apie savo visišką atsida
vimą Švč. Mergelei Marijai. 

Šlyjanti popiežiaus Jono 
Pauliaus II sveikata vėl davė 
peno klausimams, kas galėtų 
tapti šio žmogaus, kuriam teko 
ilgiausias ir vienas permainin-
giausių Katalikų bažnyčios pon
tifikatų, įpėdiniu. 

27-us popiežiavimo metus 
įpusėjęs Jonas Paulius II šiuo 
metu yra trečiasis ilgiausiai 
Šventąjį Sostą užimantis popie
žius. Šis nepaprasto intelekto ir 
maldingumo, svyruojančio ties 
misticizmo riba, iinogus tiek 
daug kartų įėjo į istoriją, kad 
vargu ar kas jį pranoks. 

Ar gali kas nors tapti šio ne

paprasto žmogaus įpėdiniu ir 
tuo pat metu nelikti tik blyškus 
Karol Wojtyla šešėlis? 

Su šia dilema teks susidurti 
Katalikų bažnyčios kardino
lams, kurie po Jono Pauliaus II 
mirties rinksis į slaptą pasitari
mą ir iš savo gretų išrinks jo 
įpėdinį. 

Svarbiausi klausimai — ar 
kitas popiežius irgi turėtų būti 
ne italų tautybės, ar italams tu
rėtų būti grąžinta „teisė į po
piežių" ir ar kardinolams reikė
tų ieškoti kandidatų svetur, už 
Europos ribų. 

Nuo tų laikų, kai Jonas 
Paulius II buvo išrinktas pir
muoju ne italų tautybės popie
žiumi per 455 metus, pasaulis 
smarkiai pasikeitė. 

Krikščionybė taip išplito po 
pasaulį, kad jos geografinis cen
tras persikėlė į Afriką. Dabar 
beveik 65 proc. katalikų gyvena 
Afrikoje, Azijoje ir Pietų Ameri
koje. 

Nemažai bažnytininkų ma
no, kad kitas katalikų vadovas 
turėtų būti kilęs iš besivystan-
čiojo pasaulio šalių, kuriose ti
kėjimas gyvybingiausias. 

Aukščiausią vietą galimų 
Jono Pauliaus II pasekėjų sąra
še užima Nigerijos kardinolas 
Francis Arinze. 

Tarp kandidatų iš Pietų 
Amerikos minimi Brazilijos 
kardinolas CIaudio Hummes ir 
Hondūro kardinolas Oscar An
drės Rodriąuez Maradiaga. 

N u k e l t a į 7 psl . 

Vi lnius , vasario 25 d. 
(BNS) —Ketvirtadienį Europos 
Žmogaus Teisių Teismas Stras
bourg, išnagrinėjęs Šiaulių tar
dymo izoliatoriuje kalėjusio pi
liečio Jankausko skundą dėl ko
respondencijos cenzūros, vien
balsiai pripažino Lietuvą pažei
dus Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
sutartį ir priteisė 1,000 eurų 
moralinės žalos bei 3,000 eurų 
patirtoms išlaidoms, pranešė 
pareiškėjo advokato Vido Vilko 
kontora. 

Pareiškėjas Jankauskas dėl 
1999 m. jam pareikštų įtarimų 
buvo suimtas ir ilgą laiką kali
namas Šiaulių tardymo izolia-
toriuje-kalėjime. Jankauskas be 
korespondencijos cenzūros tai
pogi skundėsi dėl Šiaulių tardy
mo izoliatoriuje buvusių žemi
nančių suėmimo sąlygų, būtino
sios medicininės pagalbos nesu

teikimo, pernelyg ilgo baudžia
mosios bylos nagrinėjimo ir ne
teisėto nuteisimo. 

Jankausko interesus Euro
pos žmogaus teisių teisme at
stovavo pačio teismo pagal teisi
nės pagalbos schemą paskirtas 
Vilniuje praktikuojantis advo
katas Vidas Vilkas. 

Kaip teigė advokatas V Vil
kas, ši byla išsiskiria iš visų iki 
šiol prieš Lietuvą nagrinėtų by
lų tuo, jog dėl vieno asmens 
daugiau negu 360 laiškų netei
sėtos cenzūros dar nebuvo na
grinėjamas nė vienas atvejis. 

Galutiniais savo reikalavi
mais Jankauskas prašė iš Lie
tuvos Respublikos priteisti 
300,000 eurų materialinės žalos 
už sutrikdytą sveikatą, 30,000 
eurų moralines žalos už išgyve
nimus, nulemtus asmeninių tei
sių pažeidimo, bei 3,700 eurų 
turėtų išlaidų. 

A. Pavilionienė skundžiasi 
seimūnų neišsilavinimu 

Vilnius , vasario 25 d. 
(BNS) — Parlamentinės moterų 
grupės atstovė Marija Aušrinė 
Pavilionienė skundžiasi, kad 
Seime dar yra vyrų, kalbančių 
apie lyčių skirtumus ir ignoruo
jančių parlamentarių siūlymus 
kovoti už lygias moterų ir vyrų 
teises. Jos nuomone. Lietuvos 
piliečiams derėtų labiau švies
tis. 

Parlamentinei moterų gru

pei atstovaujanti Seimo narė A. 
Pavilionienė teigė norinti at
kreipti dėmesį į, jos nuomone, 
„pasipylusią ironišką reakciją" į 
Seimo pavasario sesijos pra
džią. 

Pasak jos. Seime jai vis dar 
tenka sutikti vyrų, kurie nesu
pranta parlamentinės moterų 
grupės teikiamų idėjų, kovojant 
už lygias moterų ir vyrų teises. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Lietuvaitės vis dažniau parduodamos į sekso vergiją 

Naujausios 
žinios 

Vi ln ius , vasario 25 d. 
i BNS) — Policijos žvalgybinė 
informacija rodo, kad sekso pa
slaugoms kiekvieną mėnesį į 
Jungtinę Didžiosios Britanijos 
Karalystę iš Lietuvos atgabe
nama iki 15-kos merginų iš Lie
tuvos. 

Už vieną merginą sutene
riai Britanijoje moka ..tiekė
jams" iš Lietuvos apie 3,000-
4,000 eurų. 

Aktyviau merginos pradė
tos gabenti į Didžiąją Britaniją 
Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos (ES) nare. 

Tokius duomenis spaudos 
konferencijoje penktadienį pa
teikė Europolo Lietuvos nacio
nalinio biuro viršininkas Min
daugas Petrauskas. 

Lietuvai tapus ES nare Lie
tuvos ir Jungtinės Karalystės 
teisėsaugos institucijos paste
bėjo aktyvesnę Lietuvos organi
zuotų nusikalstamų grupuočių 
veiklą Jungtinėje Karalystėje. 

Viena iš tokių grupuočių 
veiklos sričių — prekyba mote
rimis iš Lietuvos Jungtinėje 
Karalystėje, kur merginos daž
niausiai tampa albanų organi
zuotų nusikalstamų grupuočių 
„nuosavybe". 

Pastaruoju metu Didžiosios 
Britanijos spauda daug rašė 
apie į albanų grupuočių kontro
liuojamą sekso vergiją pateku-

Prezidentas siūlo apsaugai skirtas lėšas pervesti 
tiesiogiai teismams 

Didžiosios Britanijos ambasadorius Colin Roberts (d) ir Europolo Lietuvos 
nacionalinio biuro vadovas Mindaugas Petrauskas. 

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

sių lietuvaičių merginų vargus. 
Lietuvos ir Jungtinės Ka

ralystės teisėsaugos instituci
jos, išanalizavusios pradinę 
žvalgybinę kriminalinę infor
maciją, pradėjo tikslines opera
cijas. Jungtinėje Karalystėje ty
rimus koordinuoja Nacionalinė 
kriminalinės žvalgybos valdy
ba, Lietuvoje — Lietuvos kri
minalinės policijos biuras. Ty
rimus tarptautiniu mastu pri
žiūri Europolas. 

Tyrimų metu surinkta žval
gybinė kriminalinė informacija 
atskleidė aktyvius lietuvių ir al
banų organizuotų nusikalstamų 

grupuočių ryšius, prekiaujant 
moterimis iš Lietuvos bei ver
čiant jas užsiimti prostitucija 
Jungtinėje Karalystėje. 

Šiaulių miesto vyriausiasis 
policijos komisariatas ir apygar
dos prokuratūra šia. savaitę su
laikė keturis Lietuvos piliečius, 
kurie įtariami aktyviai dalyva
vę organizuotos nusikalstamos 
grupuotės veikloje. 

Kadangi tyrimai tiek Lietu
voje, tiek Jungtinėje Karalystė
je nėra pasibaigę, pareigūnas 
teigė negalįs pateikti išsames
nės informacijos apie tyrimus. 

Nukel ta į 7 psl. 

Vi ln ius , vasario 25 d. 
(BNS) — Reaguodamas į nese
niai įvykusį išpuolį Utenos teis
me bei siekdamas užt ikrint i 
teismų darbuotojų saugumą ir 
apsaugą, prezidentas siūlo tam 
skirtas biudžeto lėšas pervesti 
tiesiogiai teismams. 

Tai numatančią Teismų 
įstatymo pataisą penktadienį 
šalies vadovas pateikė Seimui. 

„Šiuo metu galiojanti nuos
tata numato, kad teismų apsau
gai skirtos lėšos yra tiesiogiai 
skiriamos policijai. Teismams 
susidaro įspūdis, kad vis tik jie 
patys, jeigu galėtų naudotis to
mis lėšomis, galėtų sulaukt i 

į veiksmingesės teismų apsau
gos", sake prezidento patarėja 
teisės klausimais Toma Birmon-

tienė. 
Kaip rašoma įsako aiškina

majame rašte, įvykiai Utenos 
rajono apylinkės teisme bei ki
tuose teismuose, kai grasinama 
ir panaudojamas smurtas prieš 
teisėjus ar teismų darbuotojus, 
liudija, kad teismų apsauga nė
ra veiksminga ir teisėjai ar teis
mų darbuotojai bei proceso da
lyviai teismų patalpose nėra 
saugūs. 

Prezidento nuomone, tiki
masi, kad apsaugai, rimčiai ir 
tvarkai palaikyti skirtas lėšas 
pervedant tiesiogiai teismams, 
valstybės biudžeto lėšos būtų 
panaudojamos veiksmingiau, 
nes teismų apsaugą galės orga
nizuoti patys teismai. 

Projekte nekeičiama nuos

tata, kad rimtį ir tvarką teis
muose užtikrina policija, tačiau 
numatoma, kad teismo apsau
gos, rimties ir tvarkos teisme 
užtikrinimas bus finansuoja
mas iš teismams jų apsaugai 
tiesiogiai skirtų lėšų, atsižvel
giant į Teismų tarybos siūly
mus. 

Vasario pradžioje, pasipikti
nęs skyrybų bylos baigtimi, nie
kur nedirbantis 38 metų Vy
gantas Tamošiūnas sumušė 
Utenos rajono apylinkės teismo 
sekretorę Daivą Savickienę ir 
teisėją Eduardą Meidų. Ant že
mės parblokštas teisėjas buvo 
trumpam praradęs sąmonę. 

Už teismo darbuotojų suža
lojimą uteniškis vieną mėnesį 
praleis už grotų. 

* L i e t u v a JAV i r U k r a i 
no j e a t i d a r ė dar du garbės 
konsulatus. 

* Rus i j a Bal t i jos vals ty
b ė m s t i e s i a draugystės ranką, 
sako V. Putin. 

* K a u n e b u s p a g e r b t a s 
p r e z i d e n t a s A l e k s a n d r a s 
S t u l g i n s k i s . 

Val iutu santykis 
1 USD — 2.616 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Komandiruotas į JAV K. Glaveckas ilsėjosi Tahiti 
Vi ln ius , vasario 25 d. 

(BNS) — Seimo liberalcentris-
tas Kęstutis Glaveckas, suma
nęs slapta paatostogauti, apga
vo Seimo valdybą. Pasak dien
raščio „Respublika", Seimas jį 
komandiravo į JAV dirbti, o po
litikas su žmona ilsėjosi Tahiti. 

Vieno svarbiausių parla
mente — Biudžeto ir finansų 
komiteto — pirmininko pava
duotojas Seimo valdybos pa
prašė išleisti jį į komandiruotę 
JAV sostinėje Washington, DC. 

kur jį pakvietė Tarptautinis va
liutos fondas (TVF). 

Nors TVF Lietuvoje jau bai
gia savo misiją, K. Glaveckas ti
kino, kad su šia organizacija rei
kia palaikyti gerus ryšius dėl 
palankių įtakingos organizaci
jos atsiliepimų apie Lietuvos 
ekonomiką. 

Kreipdamasis \ Seimo val
dybą pritarti jo kelionei į Wa-
shmgton, DC, K. Glaveckas ne
prašė šios išvykos finansuoti. 
Politikas tik pabrėžė, kad „ke

lionės išlaidos apmokėtos", ir 
prisegė TVF kvietimą. 

Paklaustas apie kelionę 
JAV, kurią palaimino Seimo val
dyba, K. Glaveckas patikslino, 
kad išties vyko į JAV. Liberal-
centristas pasakojo, kad dalyva
vo kai kuriuose TVF surengtuo
se susitikimuose 

Dienraščio paklaustas, ar 
be JAV kelionės metu jis apsi
lankė ir Tahiti, K. Glaveckas 
pripažino, kad .,na, taip, iš es
mės buvau". 

Seime paminėta Lietuvos teismų 10 metų sukaktis. Sausio mėnesį sukako i1 metų, kai Lietuvoje buvo atkurti 
Šiuo metu veikiantys teismai: Lietuvos apeliacinis teismas, Vilniaus. Kauno, Kia:pfdos. Panevėžio ir Šiaulių apy
gardų teismai. Įžangos žodj konferencijoje tarė Apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius. Sukakties minėjime 
(iš kairės): teisingumo ministras G. Bužinskas. prezidento pa' - imo pirmininkas A. Pau
lauskas ir prezidentas V. Adamkus. Valdo Kopū«to(ELTA» nuotr 
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Suvažiavo „raibuliuotojai" 
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 

ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE — I 
MATAS ČYVAS 

T
urbūt visi yra kada sėdėję 
ant ežero pakrantės ir mė
tę akmenukus i vandenį. 

Vanduo nubanguoja nuo centro 
tolyn, jis raibuliuoja atsimuš
damas j kitas bangeles, žoles, 
akmenis. Panašiai ir žmogus, 
nori ar nenori, savo veiksmais 
kitus paveikia, kai kuomet tei
giamai, kai kuomet neigiamai. 
Šių metų, Moksleivių ateitinin-

A r i o Eivik io sukur tas K u r s ų ž e n k l a s 

kų sąjungos Žiemos kursų tema 
..Raibuliavimai". Tai ir kalbė
jome, kaip mūsų sukelti "raibu
liavimai" paveikia kitus. Mes 
esame tas akmuo, kuris įkrenta 
į vandenį. Mes paveikiam 
aplink mus supančius asmenis. 

2004 m. gruodžio 26 d. 

įvairiais būdais keliavome į 
Dainavos stovyklą. 68 kursantai 
nutarė savo Kalėdų atostogas 
praleisti MAS centros valdybos 
suruoštuose ateitininkų ideolo
giniuose kursuose. Buvo gera 
vėl susitikti su senais draugais, 
juos apkabinti, atnaujinti pažin
tis. 

Susipažinimo vakaras, kaip 
visuomet, buvo pirmoji progra

mos dalis. Vadovai 
mus suskirstė į gru
peles ir uždavė kiek
vienai grupelei temą, 
pvz., mano grupelės, 
tema buvo „Kuriuo 
Kūčių valgiu norėčiau 
būti?" Kitų temos 
buvo, ,,Kokią ypatin
gą jėgą norėčiau turė
ti?" arba „Jeigu bū
čiau snaigė, kur norė

čiau nukristi?". Kiek
viena grupelė pagal 

savo temą sukūrė eglutei pa
puošalą. Taip kartu dirbdami, 
ne tik geriau viens su kitu susi
pažinome, bet ir gražiai papuo-
šėme eglutę. Sekė kiti susipa
žinimo žaidimai, o po to kun. 
Petras Šarka atvykęs iš Toronto 
aukojo šv. Mišias. Kaip įprasta, 

į r ė m i n t i f i l oso fa i s teb i j a u n u s a t e i t i n i n k u s Ž i e m o s kursų m e t u Da inavo je . 
N u o t r a u k a L i u d o L a n d s b e r g i o 

Jubiliejinės stovyklos 
— — — naujienos — — 

• P a k e i s t a s j u b i l i e j i n ė s s t o v y k l o s e l - p a š t o a d r e s a s . Jis y r a : 

s t o v y k l a @ a t e i t i s o r g . Š i u o a d r e s u g a l i t e s t o v y k l o n u ž s i r e 

g i s t r u o t i , g a l i t e i r p a s i s i ū l y t i p r i s i d ė t i p r i e r u o š o s d a r b ų ! 

• j a u p o t r u p u t i s t o v y k l a u t o j ų są rašas p i l d o s i . Š t a i n e s e n i a i į 
j u b i l i e j i n ę s t o v y k l ą u ž s i r e g i s t r a v o L a i m a U n d e r y t ė P e t r o -
l i ū n i e n ė , A l d o n a U n d e r i e n ė , K a r o l i n a K u b i l i e n ė i r R a m u n ė 
K u b i l i ū t ė . L a u k i a m e i r k i t ų ! 

• V i sas v ė l i a u s i a s s t o v y k l i n e s ž i n i a s r a s i t e a t e i t i n i n k ų t i n -
k l a l a p y j e : w w w . a t e i t i s . o r g 

Konkursas! Konkursas! 
Dalyvaukime konkurse sukurti Jubiliejinės 

Stovyklos ženklą. 

8 u t i n i e l e m e n t a i : 

• 2 0 0 5 m e t a i 

• a t e i t i n i n k ų ž e n k l a s 

• ž o d ž i a i „ A t e i t i n i n k u 

j u b i l i e j i n ė S t o v y k l a " 

Viskas ki tai priklauso nuo 
jūsų vaizduotės 

P r o j e k t u s s i ų s t i i k i k o v o 16 d : 

L i d i j a i R i n g i e n e i 

4 6 L o n g C o v e D r . 

L e m o n t IL 6 0 4 3 9 

Savo vardą, pavarde, ei- pašto adresą 
ir telefono numer i pr idėkite atskira 
me vokelyje 

j ub i l i e j i nė s t o v y k l a • b i r ž e l i o 29 — l iepos 4 d • D a i n a v o j e 

K v i e č i a m i v is i M A S , SAS ir ASS nar ta i 

Moks le i v ių a t e i t i n i n k ų Ž iemos kursuose D a i n a v o j e . Iš ka i r ės : M i l d a C h m i e l i a u s k a i t ė , K r i s t i n a Q u i n n , D o v i l ė 
Ka i r y tė , G ina G y l y t ė , Lina A u k š t u o l y t ė , ir Reg ina Č y v a i t ė . N u o t r a u k a Sva jos M i k u l i o n y t ė s 

kiekvieną vakarą baigdavome 
malda ir giesme. 

Pirmą kursų dieną anksti 
atsikėlėme, pasiruošę dirbti ir 
draugauti. Po pusryčių susirin
kom salėje pasiklausyti pirmojo 
paskaitininko Vainiaus Aleksos, 
kur is buvo ir vienas kursų 
rengėjų. Jis pristatė kursų temą 
„Raibuliavimai". 

Audrius Polikaitis toliau 
paaiškino „raibuliavimų" sąvo
ką, kalbėdamas tema „Mano 
cunami banga". J is mus nuste
bino pranešdamas, kad vakar, 
mums bekeliaujant į Dainavą, 
Indijos vandenyne įvyko didelis 
žemės drebėjimas, sukeliantis 
didžiules cunami bangas. 
Paskendo tūkstančiai žmonių. 
Keistas sutapimas, kad Audrius 
buvo nusprendęs kalbėti „cuna
mi" tema jau keletą savaičių 
prieš tai atsitinkant. 0 kadangi 
kursuose nebuvo laikraščių, 
mes taip ir nesupratome, kokia 
baisi tragedija įvyko, kol 
nesugrįžome namo. 

Po temos apibūdinimo, dis
kutavome kada jaunas žmogus 
tampa subrendęs ir kaip tas 
pasireiškia įvairių kraštų įsta
tymuose. Pavyzdžiui, Amerikoje 
galiu vairuoti automobilį bū
damas 16 metų, bet Lietuvoje, 
Italijoje ir Vokietijoje turėčiau 
sulaukti 18 metų. Kitas pavyz
dys yra alkoholio vartojimas. 
Amerikoje turi būti 21 metų, 
Japonijoje — 20 metų, Lietu
voje. Latvijoje ir Estijoje — 18 
metų, Prancūzijoje, Italijoje ir 
Voketijoje — 16-kos. Kėlėme 
klausimą — kada žmogus su
bręsta0 Diskutavome, kad bren
dimas yra fizinis, emocinis ir 
dvasinis. Naujų patirčių įsigiji
mas pvz., išvažiavimas į univer
sitetą, arba didesnė atsako
mybės namuose brandina žmo
gų. Kaip ir nenumatyti bei 
netikėti įvykiai taip pat žmogų 
greičiau brandina, pvz., tėvų 
mirtis arba karo pergyvenimas. 
Brendimo bruožai pasireiškia 
išvaizda, savo nuomonės reiški
mu, išsilavinimu, dvasingumu, 
savęs tobulinimu ir atsakomy
bės jausmo turėjimu. 

Po paskaitos sudarėm ilgą 
sąrašą skirtingų atsakomybių. 

Lietuvių Katalikų 
Mokslo 

Akademijos stipendijos 
Siekiantiems magistro 
ar daktarato laipsnius 

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija (LKMA) teikia sti
pendijas studentams siekian
tiems ar ketinantiems siekti 
magistro ar daktaro laipsnius. 
Reikalavimų tarpe: kandidatas 
turi būti geras katalikas ir 
lietuvis. Susidomėję yra prašo
mi kreiptis į Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademiją iki š.m. kovo 
26 d., rašydami: Lithuanian 
Catholic Academy of Sciences, 
Inc. (LCAS), Putnam, CT 
06260 Daugiau informacijos 
suteiks Juozas Rygelis el-
paštu: ajre@earthlink.net 

kurios a te ina su meta is . 
Suskirstėme atsakomybes pagal 
žmogaus amžių. Pamatėme, kad 
5, 15, 25, 35 metų žmonės turi 
labai skirtingas atsakomybes. 
Paprastai atsakomybė ateina su 
amžiumi. Subrendęs žmogus 
yra atsakingas ne t ik už save, 
bet ir už kitus. Paskai t ininkas 
tada pabrėžė, kad a r norime a r 
nenorime, mes įtakojame kitus. 
Mes esame atsakingi už savo 
žodžius, veiksmus, ir elgesį. Tai 
yra mūsų „raibuliavimas". 

Po pietų per taukos, susirin
kome toliau klausytis Audriaus 
Polikaičio paskai tos . Kalbėjo
mės apie pasaulio nenutrūks
tamą keit imąsi. P r i s iminėme 
Lietuvos pr iėmimą ; NATO, 
Irako karą ir terorizmo baimę. 
Yra neįmanoma stovėti toje 
pačioje vietoje —einame pirmyn 
arba atgal. Reikia reaguoti į 
pasaulio įvykius. Pasaul is mus 
veiks, ir mes veiksime pasaulį. 
Mes ateitininkai esam pašaukti 
pasaulį keisti; to reikalauja 
mūsų šūkis, „Visą atnauj int i 
Kristuje". Mes nuolat siekiame 
kurti Dievo karalys tę žemėje, o 
tą galime a t s iek t i t ik sąmo
ningai gyvendami. Ir vėl sugrį
žome prie temos pradžios, apie 
„rabuliavimą". Keisdami savo 
aplinką, keičiame ir pasaulį . 
Kaip ateit inikai, mes tu r ime 
misiją, ir net atsakomybę, tar
nauti Dievui ir žmonėms. Mums 
reikia pat iems kilti i r k i tus 
kelti. Baigiant, kalbėtojas 
mums linkėjo ne tik „raibuli
uoti" bet ir tapt i stipri „cunami" 
banga. 

Per pietus, nustebome, kad 
Dainavoje pasirodė Lukas La-
niauskas, kuris rudenį įstojo į 
jeziutų ordiną Lietuvoje.... 

Apie būsimą jėzuitą ir kitus 
įdomumus galėsite paskaityti atei
nančią savaitę, kada šitame skyriu
je tęsime Mato Čyvo Žiemos kursų 
aprašymą. 

Ateitininkų namų žinios 
Rytoj metinis susirinkimas 
Ateitininkų namų metinis 

narių sus i r inkimas įvyks šį 
sekmadienį, vasario 27 d., 1 vai 
p.p. Ateitininkų namuose, Le-
monte. Raginame visus narius 
dalyvauti. Ate i t in inkų namų 
adresas: 12690 S Archer Ave-
nue Lemont, IL 60439. 

Studentų savaitgalis 
Kviečiami visi studentai!! 

Studentų ateit ininkų sąjungos 
ruošiamas savai tga l i s įvyks 
balandžio 8, 9, 10 d. Dainavos 
stovyklavietėje. Savaitgalio te
ma: „Klajoju a r klausau". Pas
kaitininkų t a rpe Brolis Gie
drius Garka ir dėstytojas iš 
University of Michigan prof. 
Brian Malley. Savaitgalio mo
kestis: 45 dol, o po balandžio 3 
d. 55 dol. Registruokitės el-
paštu: sas_cv@yahoo.com. 
Norintys tą savai tgal į duoti 
studento ateitininko įžodį yra 
prašomi pasižiūrėti www. javs -
tudentija.org, ten rasit pasi
ruošimo gaires. 

Moksleivių rekolekcijos 
Dainavoje 

Gavėnios rekolekcijos visam 
lietuviškam 14-18 metų jauni
mui įvyks š.m. kovo 18-20 d. 
Dainavos stovykloje. Reko
lekcijas rengia Užsienio jauni
mo sielovados centro direktorė 
Birutė Bublienė. Rekolekcijose 
dalyvaus Prel. Edis Putr imas. 
Kviečiame registruot is pas : 
Birutę Bubl ienę. 4415 Oak 
Grove, Bloomfield, MI 48302. 
Tel. 248-538-4025 
Kaina 75 dol. Čekius rašyti: 
„Religious Aid — Youth Minis-
try". 

Dermato log i jos l igų ir odos v ė ž i o 
I spec ia lybė , kosmet inė chirurgija, 

v i so v e i d o atjatminimas 

RUTH J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 1271h S t Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-*799. 

Priklauso Gcod Samaritan, Centrai 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VENAS, MD., S.C. 
V I D A U S L I G Ų G Y D Y T O J A S 

K a l b a m e l ie tuv iška i 
8918 W. Archer Ava Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
TeT773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hiils 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS. MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Christ Ikjortnėrns 

/ • • ^ Y T E N I S GRYBAUSKAS, M . O. 
f SUSAN T. LYON, M.D. 
/ Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
C Ch i ru rg i ja , Klausos aparatai 
\ 7350 W. CoHege Orive, Suite 208 
v > - Palos Heights, IL 60463 

A Tel . 708-361-9199 
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Oro paštu 
Reguliariu paštu 
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$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. VIUUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family mecScal dinic 
10811 W. 143 S t Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 & Krgay Hwy, VVfcvvbcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo dagnozės ir gydymo speciaistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grov« 847-718-1212 
www.HIinoispaJn.com 

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

befcjvans sutvarkys danfc už pneraną karną. 
Sistemų kabeli angiškai aite iefcivgkai. 
4 6 4 7 W 1 0 3 St, O a k Lawn , IL 
5 5 E VVasMngton, Ste 2 4 0 1 , 

Chicago, IL 

T e l . 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

Dr. V i d a ( .Puodžiūnienė 
Healtny Cortnectton 
Cttoptacfc&Rehab 

CHc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 20M202, Lodkport i . 60441 
TeL 815-834-9075/9076 

KaJbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAJTIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
C H I R O P R A C n C P H Y S I C I A N 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
• p i taMo, grtMoa j M Į j j j 

(k migrenos). «portHų traumų apacMlMb 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Htlls, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

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

9830 S.Ridgeland A v e . 
C h i c a g o Ridge 

Tel. (708) 6366622 
Holy C r o s s Hospital, # 4 1 0 S 

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Patas Hts, IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kafcame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)9486990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3236W.111StChtago,L80855 
773-233-0744 arba 7734894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave . , Hickory H i lb , IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

K a l b a m e lietuviškai 
10 S. 6 4 0 Kingery H tqhway 

Wil lovvbroo?;i f . 6 0 5 2 7 
Te l . 630-323-2246 

Valandos pagal sus i tar imą 

VDASJ.NEMCKAS.MD. 
KARDO03AS-SRDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 
Dr. DANA M. SAUKUS 

Danty gydytoja 
38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 
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Iš Vasario 16-osios šventės 
Detroit, MI, lietuvių telkinyje 
5.m. vasario 20 d. Šv. Mišiose, 
aukotose lietuvių Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčio
je, buvo prisiminti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę; gražiai giedojo 
parapijos mergaičių chorelis. 

Jono Urbono nuotr. 

DRAUGAS, 2005 m. vasario 26 d., šeštadienis 

MES GIMĖME 1990-AISIAIS 
VAIVA VĖBRAITE 

Ilgai svarsčiau: ar kalbėti 
apie Lietuvą, apie buities, poli
tikos ir kul tūros peripeti jas, 
kurias tenka perprasti Lietu
voje gyvenant ir dirbant? Ar 
apie Bendruomenę, nes Krašto 
valdybos pirmininke dirbu jau 
gerus metus ir spėjau susipažin
ti sujos galiomis bei negaliomis, 
su jos grožiu ir t rapumu? O gal 
apie švietimą, nes pagaliau tai 
mano darbo sritis, apie kurią 
daugiausia galiu a tsakingai 
pasakyti , o dabar gyvename 
„mokymosi visą gyvenimą" 
laikais; taigi mokymas ir moky
masis aktualu kiekvienam iš 
mūsų, gyvenimui taip greitai 
keičiantis? 

Nutariau kalbėti apie tai, 
ką mes palinkėsime šiandien 
vieni kitiems. 

Pirmiausia apie laimę. 
Kurie skaitote „Time maga
zine", t ikriausiai pastebėjote 
š.m. sausio 17 d. straipsnį: „It's 
a Glad, Sad, Mad World". 
Rašoma apie tautų „laimingumo 
indeksą" pagal vykdomus ty
r imus. Netikėti rezul ta ta i — 
Calcutta miesto patys vargin
giausi, dažnai ir badaujantys, 
indusai — vidutiniškai laimingi 
žmonės, nors ne taip laimingi, 
kaip amerikiečiai. Antra vertus, 
nepalyginsi juos, pagal straip
sni, s u suglumusiais, surūgu
siais, lietuviais. Kas čia darosi0 

Kodėl taip rašoma? 
Mes patys neretai pasišai

pome iš savo polinkio pabrėžti
nai matyti tamsiąją gyvenimo 
pusę. Ta „tamsioji pusė" dažnai 
siejama su pragyvenimo lygiu, 
tačiau pripažinkime — tai 
gryna iliuzija. Tyrimai patvirti
na, kad tur tas netur i įtakos 
plačiąja prasme į t au tų „lai
mingumą". Iš tiesų, tau tų lai
mingumas yra susijęs su kitkuo: 
su socialinio tinklo pyne, su 
šeimos ir visuomenės darna , su 
pasitikėjimu savimi ir kitais. O 
asmenų laimingumas, irgi pagal 
studijas, su kokiu nors prisiim
tu tikslu ir vykdoma užduotimi. 

Okupacija mūsų tautą žeidė 
daugybe būdų. Vienas jų — 
pasitikėjimo ir bendradarbiavi
mo normų išdraskymas. Pen
kiolika nepriklausomybės metų 
Lietuvoje šių normų dar neat
statė. Juk niekas neturi „recep
to", kaip tai padaryti. Tikriau
siai reikalingi padorumą laiduo
jantys sprendimai ir valdžios 
lygmenyje, ir tarp visuomeninių 
organizacijų, ir šeimose. Patys 
žmonės turi sąmoningai nusi
teikti gyventi kitaip. 

O kad tai iš tikrųjų vyksta? 
Pasižiūrėkime tik vieną rodiklį 
— kiek buvo surinkta lėšų ka
lėdinei labdarai pas tara is ia is 
metais Lietuvoje.. palyginus su 
ankstesniais. Dosnumas pasku
tiniu metu ėmė kilti kaip ant 
mielių. Akivaizdu, kad kažkas 
nauja vyksta, žmonės nori tikėti 
gėriu, prisiimti tam tikrą atsa
komybę už artimą. Manau, kad 
posūkis yra, ir kad jis įgis po-
greitį. 

Drįstu spėti, kad mes patys 
esame tarp laimingųjų žmonių. 

Mūsų „laimingumo indeksas" 
greičiausiai būtų išskirtinai 
aukštas pagal lietuvišką vi
durkį. Tikrai žinau, kad bent aš 
neturiu kuo skųstis . Moksli
ninkai, pavaikščioję tarp mūsų, 
po to praneštų, kad su mūsų 
socialinio tinklo pyne ir „užduo
timi" viskas tvarkoj. 

Kaip tai gali būti — Lietu
voje vieni „laimingumo indekso" 
rezultatai, už jos ribų kiti? 
Tiesiog tokia gyvenimo ironija 
— atskirtieji nuo tautos kamie
no, aktyviai ieškome viens kito, 
stengiamės surast i bendrą 
kalbą, ir savo noru įsikinkome į 
šimtametį vežimą, kurį galė
tume vadinti „pasaulio lietuvi-
ja", arba „tautinis išlikimas", 
arba tiesiai „buvimas kartu". 

Puikiai žinome, kad „lietu
vybė" ir jos išsaugojimo prie
monės neauga, kaip žolė po 
kojomis. Jeigu norime gyventi 
savųjų šurmulyje, jeigu norime 
— jeigu širdis liepia — kad 
mūsų vaikai išliktų ir mus, ir 
save suprantantys, tenka nuo
latos lietuvybę kurti , tobulinti, 
kartais lopyti. Šeimomis, aišku. 
Ir radijo valandėlėmis, šešta
dieninėmis mokyklomis, dainų 
šventėmis, sporto varžybomis, 
parapijomis, spaustuvėmis bei 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mais. Tokia mūsų visuomeninio 
gyvenimo užduotis. Tam reikia 
savitarpio pasitikėjimo, socia
linės damos ir visuomeninės 
infrastruktūros. Juk tokios 
užduoties joks asmuo vienas 
neįveiks. Ji gali būti atliekama 
tik visų kartu, ir tas buvimas 
kartu savyje sudaro prielaidas 
būti laimingiems. 

Atėjome ir į šią (Vasario 16-
osios šventę) pabūti kartu. Mus 
jungia istorinė praeitis. Jungia 
vaikystės patirtys: neišraizgo-
mas tinklas draugysčių, organi
zacijų ir stovyklų. Jungia atei
ties lūkesčiai; tautos atsitiesi
mas, stiebimasis į aukštį. 

Pirmiausia, aišku, atėjome 
prisiminti, pagerbti tuos, kurie 
mus būrė kartu vaistybėn 1918 
metais; vėliau, po rimtosios pro
gramos dalies, ir pasidžiaugti. 
Vasario 16-osios nuotaikos 
visuomet buvo ir yra esminės 
padėties tėvynėje atspindys. 
Nepaisant rūpesčių, kurių 
daug, matykime esmę, kuri 
viena. Šiandienis džiaugsmas ją 
liudija: Lietuvos laisvė — tai ir 
mūsų laisvė, o Lietuvos ateitis 
— tai ir mūsų ateitis. 

Taigi prisiminkime, kam 
turėtume būti dėkingi, kad 
šiandien esame ne mėtyti vėtyti 
pamestinukai globalizacijos sū
kury, o giminė su galingu „už
taisu": susikaupusi ir susibū
rusi tautinė bendruomenė. Kad 
turime paveldą, norą ir gebė
jimą būti lietuviais. Kad galime 
būti „užsienio lietuviais"; iš
pažinti savo tautybę, mintyse ar 
lėktuvais kursuoti „tarp konti
nentų", įsijungti į nūdienius 
valstybingumo tvirtinimo dar
bus; ir kad mūsų „pasaulio 
lietuvija" yra pripažinta tarp 
Lietuvos stiprybės šaltinių. 

Derėtų prisiminti, tarp kitų, 
ir Didįjį Vilniaus Seimą, kuris 

vyko lygiai prieš šimtą metų, 
1905-aisiais. Seimas dirbo dvi 
dienas; jame dalyvavo apie 
2,000 lietuvių iš Lietuvos ir jos 
išeivijos. Seimo dalyviai nutarė 
reikalauti Lietuvos autonomi
jos, pabrėžė lietuvių kalbos ir 
tautiško švietimo svarbą. Daug 
suvažiavimo nutarimų vykdyto
jų buvo įkalinta arba ištremta į 
Sibirą, dalis jų emigravo. 

J i e įsiliejo į p i r m ą bangą 

Kam dar tu rė tume būti 
dėkingi? Savo seneliams ir 
tėveliams, nepriklausomybės 
kovų pribuvėjams ir savano
riams, prieš 87-erius metus 
kaimišku ginklu priešpastačius 
laisvės troškimą prieš imperijos 
aklą, instinktyvų ėdrumą. Dau
guma jų po Pirmojo pasaulinio 
karo ūkininkavo, mokytojavo, 
tarnavo. Kai kurie buvo siųsti 
studijuoti į užsienį. Iš užsienio 
grįžo. Po to, sovietinio okupanto 
įvardinti liaudies priešais, tre
miami ir žudomi, kai kurie 
1944-aisiais priėmė lemiamą 
sprendimą — pasitraukė į Va
karus. 

J i e t apo a n t r a b a n g a 

Kam dar esame dėkingi? 
Tiems, kurie 1991-ųjų sausio 13 
d. gyvu žiedu supo televizijos 
bokštą ir negalvojo apie pavojų, 
negalvojo apie „laimingumo in
deksą", o galvojo apie Lietuvos 
laisvę. Imperinei šmėklai, kaip 
anuomet 1918-aisiais, jie ištarė 
„ne". Dalis jų. ieškodami darbo, 
siekdami moksio, vėliau emi
gravo. 

J i e įsiliejo į t r eč i ą bangą 

Taigi, turėtume būti dėkingi 
ne vien epochų didvyriams, 
kurių pavardes dažnai minime. 
kurių portretai ant litų ban
knotų puikuojasi. Tai gerai, bet 
ne mažiau svarbu jaust i dė
kingumą vieni kitiems, visoms 
trims mūsų bangoms, jausti 
priklausomumą šiam margam bū
riui, kuriame esame susirinkę. 

Nusilenkime saviesiems: 
savam klebonui, šeštadieninės 
mokytojui, organizacijos iždi
ninkui, jaunimo subūrėjui, 
laikraščio korespondentui. Savo 
motinai ir savo tėvui. Jaunai 
trečiabangių šeimai, kurių vai
kutis jau Amerikoje gimęs. Juk 
tik kartu galime būti „pasaulio 
lietuvijos" projekto vykdytojai. 

Skaičiau labai įdomią kny
gą, pavadintą „Full House: The 
Spread of Excellence". Autorius, 
garsusis biologas Stephen Jay 
Gould. Pati esu baigusi biologiją 
ir ja tebesidomiu. Ypač ekologi
ja — mokslu apie tai, kaip ku
riasi ir kaip kinta gyvasis 
pasaulis. Pavadinimas „Fui 
House" atliepia kortų žaidimą 
— pokerį. Man močiutė neleido 
kortomis lošti ir aš niekad 
neišmokau, bet net ir aš žinau, 
kad .Full House" laikoma labai 
gera, laimėtojo kortų partija, 
kurios dalys viena kitą papildo 

Autoriaus tezė paprasta ir 
įdomi: jis teigia, kad gamtos 

dėsniai rodo ką kita, negu manė 
Platonas. Tobulybė neglūdi 
vienos krypties judėjime išsva
joto idealo link. Verčiau, kokybė 
— tai vis platėjanti gyvasties ir 
kultūros sąranga, nuostabi — 
galima net būtų sakyti šventa 
— gamtos įvairovė. 

Ką ekologijos mokslas turi 
bendra su mumis? Čia tė ra toks 
žaidimas, sąsajų ieškojimas. 
Gal autoriaus tezė taisytina ir 
mūsų išeivijos bangoms, mūsų 
Lietuvių bendruomenės apylin
kėms — jei plačiau, pasaulio 
lietu vijai apskritai? Pasidžiau
kime, kad mūsų, pasklidusių 
pasaulyje, y r a daug . Būkime 
dėkingi, kad esame pašėlusiai 
įvairūs savo patir t imi, nes kiek
vieno indėlis į lietuvija skirtin
gas ir nepamainomas. Ir visur, 
kur surandame vieni kitus ir 
prisiimame visuomeninę užduo
tį, sudarome socialinį tinklą, 
kuris vadinasi Bendruomenė, 
esame bent t rupučiuką laimin
gesni. 

Kaip būtų gaila, jei mūsų 
skirtingi požiūriai , skirt ingi 
gebėjimai, sk i r t ing i impulsai 
tirptų į kažkokią vientisą masę. 
Kiek savimonės, kiek esminės 
prasmės būtų iš mūsų ir pa
saulio paveldo i š t r in ta ! Kiek 
intelektualinių, dvasinių, poli
tinių išteklių Lietuvos labui 
būtų prarasta. 

Šia prasme globalizacija — 
migraciją skatinanti, sienas nai
kinanti, vieną dominuojančią — 
anglų kalbą skleidžianti jėga, 
tikrai yra mūsų priešas — prie
šas tiek, kiek mes patys šiau-
šiamės prieš vėją, šiaušiamės ir 
kaip šiaudai lūžtame. J u k vėją 
galime pajungti ir savo naudai. 
Reikia mokėti tai daryt i , reikia 
tam lietuviško da rbš tumo ir 
sveikos ambicijos, reikia gerų 
struktūrinių sprendimų. Tokių 
sprendimų „paketų" siūlyčiau du. 

Pirma, Lietuvai reikėtų su
simąstyti, ka ip t ikslingiau 
remti savo didėjančią emigraci
ją, jos kultūrą ir švietimą, kaip 
sudaryti jai sąlygas pastoviai 
talkinti tėvynei savo žiniomis, 
ryšiais ir ekonomiškai, ir paga
liau į tėvynę bet kada sugrįžti. 
Šiuo metu kliūčių yra daug — ir 
administracinių, ir finansinių, 
ir dėl tam tikro nenoro „užleisti" 
darbo vietas sve tu r duonos 
ragavusiems. 

Lietuvai reikalinga ilgalai
kė valstybinė strategija lietuvi-
jai pasaulyje puoselėt i . Kai 
kurios valstybės tu r i tokias 
strategijas, planus, tačiau Lie
tuva — dar ne. Norėčiau many
ti, kad šią vasarą , Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziume Vilniuje, kurį padeda 
rengti ir mūsiškė Lietuvių ben
druomenė, tai buvo viena pa
grindinių aptar iamų temų. 

Antra, Lietuvių bendruo
menės privalo sudary t i kuo 
sklandžiausias sąlygas norin
tiems gyventi t au t inė je ben
druomenėje ir joje išauklėti savo 
vaikus — bet k u r pasaulyje: 
Airijoje, Ispanijoje, kur dabar 
plūstama tūks tanč ia i s , ir 
Amerikoje bei Kanadoje. 

B u s daugiau. 

DANUTE BINDOKIENE 

Mes galime ir turime 
tai padaryti! 

Su rūpesčiu laukiame Lietuvos prez. Valdo 
Adamkaus sprendimo: važiuos, ar neva
žiuos jis į Maskvą Lietuvos okupacijos 

„švęsti"? Mūsų skaitytojai savo nuomonę aiš
kiai pasakė: ne! jokiu būdu! Esame tvirtai įsi
tikinę, kad jis neturėtų prez. Putin iškilmėse 
dalyvauti, bet suprantame ir aplinkybes, kurios 
gali nulemti prez. Adamkaus apsisprendimą. 

Šią savaitę Briuselyje įvykusiame visų 26 
NATO valstybių vadų susitikime su JAV prez. 
George W. Bush, Lietuvos vardas (o tuo pačiu ir 
jos prezidento) buvo kartotas su pagarba bei 
dėkingumu, tarytum užsienis pagaliau paste
bėjo, kad ir maža valstybė gali būti naudingu 
tarptaut inės bendruomenės nariu. Galbūt su 
tuo pastebėjimu įsižiebė supratimas, su kokiu 
spaudimu iš Rusijos Lietuva šiuo metu susi
duria. Tai, atrodo, supranta ir JAV preziden
tas, todėl prez. Adamkaus atsisakymas daly
vauti „pergalės šventėje" Maskvoje nesusilauk
tų papeikimo, o galbūt ir paramos, jei Rusija už 
nedalyvavimą ir „įžeidimą" mėgintų atsilyginti 
kokiomis sankcijomis. 

Labai svarbu, kad Vakarų pasaulis aiškiai 
suprastų, ką Lietuvai ir kitoms dviem Baltijos 
valstybėms reiškė II pasaulinio karo pabaiga, 
Jaltos konferencija, sąjungininkų nuolaidžiavi
mas Stalinui. J a u dabar prez. Putin mėgina 
įtikinėti, kad Molotovo-Ribbentropo sutartis 
buvusi tik Rusijos savisaugos aktas, paneigiant, 
kad tuo įteisinta laisvu, nepriklausomų Baltijos 
šalių okupaciją. 

Į ta i atsižvelgdami, raginame visus JAV (ir 
Kanados) lietuvius gegužės 8 d. kiekviename 
mieste, kiekviename telkinyje, kur t ik gyvena 
bent saujelė mūsų tautiečių, suruošti Gedulo, 
maldos, susikaupimo ir solidarumo dieną, būti
nai įjungiant ir latvius, ir estus, o taip pat pain
formuojant plačiąją amerikiečių žiniasklaidą, 
net jeigu reikėtų nupirkti vietą reklamai. Taip 
pat tą dieną turi būti priimtos visų bendros re
zoliucijos ir pasiųstos į JAV Valstybės departa
mentą, Baltuosius rūmus, Kongresą, Senatą. 
Labai tiktų ekumeninės pamaldos, organizaci

joms dalyvaujant su vėliavomis, perrištomis 
juodais raiščiais. 

Mes galime ir turime tokią Gedulo dieną 
suruošti, kaip anksčiau ruošdavome Pavergtų 
tautų demonstracijas, kaip bendromis jėgomis 
prašėme paramos, kad Baltijos valstybės būtų 
priimtos į NATO. Visi kar tu esame galingi' 

Lietuvių tautos kankiniai šaukiasi tokio 
mūsų žygio ir neturime teisės užsikimšti ausis, 
kad to šauksmo negirdėtume! 

Gal kas sakys, kad gegužės 8-oji yra 
Motinos diena, todėl turime ją praleisti savo 
šeimose, ne viešose demonstracijose. O ar gali 
būti geresnis lietuvės motinos pagerbimas, kaip 
prisimenant motinų kančias okupacijos metais: 
partizanų motinų, tremtinių motinų, nukankin
tųjų, žuvusiųjų Lietuvos vaikų motinų... Be t o , ' 
ar nevadiname savo tėvynės Motina? Tad var
dan jos okupacijos, jos kančių, nebūkime 
savanaudžiai, užsidarę tik savo šeimos ratelyje. 
Tikrai galime vieną dieną paaukoti Teisybės, 
Tautos kančių labui! 

Turime JBANC, turėjome valstybių, sieku
sių narystės NATO, koaliciją — ar ji jau iširo9 

Gegužės 8-oji būtų dar viena prasminga proga 
visiems Rytų ir Vidurio Europos tautų kilmės 
žmonėms susiburti kartu, kaip lietuviai, latviai 
ir estai susibūrė Baltijos kelyje; susirinkti tūks
tantinėmis miniomis, su plevėsuojančiomis vė
liavomis, su giesme ir daina, ir parodyti, aki
vaizdžiai parodyti Amerikai, kad mums Antra
sis pasaul inis karas nepasibaigė 1945 m. 
gegužės 8-ąja. 

Dar yra laiko susiorganizuoti. Kreipiamės į 
Lietuvių bendruomenės Krašto valdybą, tarybą, 
apylinkes, apygardas, ALTą, visas lietuviškas 
organizacijas, sambūrius: pamirškite menkus 
tarpusavio nesklandumus, kur ie kartais 
drumsčia mūsų sugyvenimą, ir dar šį vieną 
kartą dirbkite kartu. Nepaisant , ką darys 
Lietuvos prezidentas, kokie renginiai šia proga 
bus ruošiami (ar iš viso busi Lietuvoje, mūsų 
pareiga atlikti šį patarnavimą savo tėvynei. 
Nedelskime! 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus * 

Nr.8 

Prieš 15 metų Vokietija turėjo 500,000 vyrų 
kariuomenę, kuri po Berlyno sienos nugriovimo 
buvo sumažinta per pusę. Kariuomenė yra gerai 
profesionaliai paruošta, bet jai gali trūkti patrio
tizmo. Senoji prūsiško stiliaus militarizmo dvasia 
yra jau seniai išblėsusi ir dar negreitai, jeigu iš 
viso, grįš. Tiesa, vokiškasis „Ordnung muss sein" 
atrodo, vis tiek dar pasiliko. Daugiau negu kas 
ki tas Europoje, vokiečiai labai rūpinasi savo 
krašto ekologija ir švarios gamtos išlaikymu. 

Šiek tiek mitologijos 

Praplaukiam pro Bonn, bet ten nesustojam. 
Gal todėl, kad miestas nustojo savo didelės poli
tinės reikšmės ir svorio, kai jis buvo Vakarų Vo
kietijos sostinė jau nuo 1949 metų iki Vokietijos 
susivienijimo 1990 m. Tuomet sostinė buvo per
kelta į Berlyną. Bet tai nieko, nes tuojau už Bonn 
priplaukiam vieną gražiausių Reino upės vaizdų. 
Kairėje matyti, lyg kokio viršžmogio išmėtyti po 
apylinkę, beveik 500 metrų aukščio siekiantys, 
Siebengebirge kalneliai. Toliau, jau ant abiejų 
Reino krantų, viena po kitos pasirodo senoviškos 
viduramžių pilys. 

Prisimena senovė ir tie gausūs Reino padavi
mai. Juk tuomet žmogus turėjo daugiau laiko ir 
pasvajoti, ir kurti tuos padavimus. Tuose Reino 
slėniuose kadaise gyveno ankstyvieji keltai, 
romėnai, burgundai ir merovingai. J ie ir išrado 
vyno gamybos meną. Po to atsirado pasakos apie 
milžinus ir nykštukus, slibinus ir vyrus, kurie tų 
slibinų nebijojo. Čia augo gražioji Kriemhilda, čia 
ji pamatė ir Siegfrieda, karaliaus Siegmund 
sūnų, kuris , nugalėjęs Drachenfels slibiną, ir išsi
maudęs jo kraujyje, tapęs beveik nenugalimu. 
Laimėjęs Nibelungų turtus, žadėjo juos Kriem-
hildai, jei ji už jo tekėtų. Vulkanų žemėje jos bro
lis Gunther, su Siegfried pagalba, nugalėjo ga
lingąją Islandijos karalienę Brunhildą. Ir kai abi 
moterys t a rp savęs susipyko, Gunther gin
klininkas Hagen, klastingai apgavęs Siegfried, jį 
nudūrė , ietimi pervėręs vienintelę jo tarp 
petikaulių pažeidžiamą vietą. Tik po 13 metų 
Kriemhildai pasitaikė proga atsikeršyti. Ji tapo 
hunų karaliaus Etzel žmona. Vienos puotos metu 
ji sukėlė ginčą tarp svečių, padegė rūmus ir 
suirutėje nukirto savo žudiko Hagen galvą 

Hildebrand, hunų karaliaus sąjungininko gin
klininkas, pasibaisėjęs tuo klaikiu vaizdu. 
užmušė Kriemhilda. 

Valdžios užgrobimas. Sutarties sulaužymas. 
Etninis konfliktas. Pikti ketinimai ir žudynės. Ar 
tai nepanašu į dabartinį karą I rake 0 Ne, taip 
mums pasakojo apie šį pirmą vokiečių epą. 
Nibelungų giesmę, kurią kompozitorius Richard 
Wagner pavertė į keturių daiių operą vadinamą 
„Der Ring des Nibelungen". Kai ką prisiminiau ir 
iš gimnazijos literatūros pamokų, bet šiandien tie 
visi charakteriai lyg ir vėl atgijo. Ypač. kai grįžus 
namo, stebėjome to kvadrato Čikagos Lyric ope
ros spalio mėnesį statomą pirmąją dalį „Das 
Rheingold". Choreografė Debra Brovvn ten netikė
tai įvedė Reino merginas, kurios šoko, sukosi ir 
nardė, naudodamos „bungee" virves' įdomu, ką ji 
sugalvos ketvirtai, baigminei „Der Ring" daliai, 
„Die Goetterdaemmerung", kuri bus statoma šį 
pavasarį. 

Bet štai, dešiniame Reino krante, pasirodo 
nedidelis, nors ir labai senas, miestelis Remagen, 
geriausiai mums žinomas dėl savo tilto, per kurį 
1945.03.07 gen. George Patton pirmieji daliniai 
persikėlė per Reiną, gerokai paskubinę karo 
pabaigą. Dažnai bombarduotas, t i l tas dešimt 
dienų vėliau sugriuvo, ir šiandien matyti tik jo 
atramos. 

Priplaukiam seną, romėnų įkurtą Koblenz 
miestą, kur j Reiną iš Prancūzijos, palei 
Liuksemburgo sieną, įteka Mosel 'pranc. Moselle) 
upė. Miesto vardas kilęs nuo senoviškos vokiečių 
mitologijos kalnų nykštukų, vadinamų „Kobold". 
Pačiame santakos smaigalyje, pagadintam 
„Deutsches Eck" stovi jojančio an t žirgo kaizerio 
Wilhelm figūra. Per Koblenz tiltus prūsų genero
las Gebhard Bluecher 1813 m. vijo Napoleoną 
atgal į Prancūziją. Kaizerio kancleris Otto Bis-
marck. 1870 m. nugalėjo Prancūziją ir po to 
sujungė 12 vokiečių valstybėlių į vieną, ir tai 
buvo Vokietijos imperijos pradžia. Atrodė toks 
germaniškas miestas, o jame radome restoranų 
su pavadinimais, kaip Taj Mahal. Plaka, Hanoi. 
ir kitų. Vis dėlto sustojome atsigerti alaus 
perdėm vokiškoje „Klosterschenke". kuri man 
labiau priminė studentiška „Kneipe". nors ir buvo 
prie pat bažnyčios. 

B?i»i daugiau. 
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Pasaulio Dvasios 
sūkuryje 

KUN. V. RIMŠELIS. MIC 

Nereikia nė klaus t i , ar 
žmogus tu r i rūpesčių. 
Apie tai kalba didmies

čių gatvėse praeivių minios. Visi 
jie skuba, kai kurie bėgte bėga. 
Praskuba minios žmonių, čia 
pat t au bestovint. Regis, visi čia 
reikalingi ir visi skuba savais 
tikslais, vis neturėdami laiko. 

Žmogaus gyvenimas yra 
labai sudėtingas ir turi daug 
reikalavimų. Jei neskubėsi, tuoj 
atsiliksi nuo kitų. Bet a r visi tie 
beskubą žmonės žino, kad nėra 
prasmės pajudėti iš vietos, jeigu 
tai nebus pajudėjimas ruoštis 
gyvenimui j anapus šio regimojo 
pasaulio? 

Kai pirmą kar tą širdis su
plaka, ji r i tmingai plaka per 
visą gyvenimą, pa la ikydama 
gyvybę, bejudinčią kryptimi — 
už kūno ribų, į dvasios pasaulį. 
Nuo pirmojo atsikvėpimo nuolat 
orą gaudai, kad gyvybę palaiky
tum. Jei negalėtume atsikvėpti, 
numirtume. Kiekvienu oro pa
traukimu iš naujo pasiruošiame 
kovoti su mirtimi, kurios vis 
t iek neišvengsime. Tokiame 
prigimties likime vis dėlto žinai, 
kad žmogaus gyvenimas nėra 
skirtas mirčiai, bet kokiam tai 
aukštesniam gyvenimui. 

Nuo pirmojo pažinimo iškilo 
daug klausimų. Su pirmuoju 
pažinimo klausimu išėjome 
ieškoti tiesos. Visas gyvenimas 
pas idarė mums klausimu. Ir 
ieškome tokio atsakymo, kurį 
galėtume pavadinti tiesa. Kai 
tiesos šviesoje pasireiškė gėrio 
ir grožio buvimas, nerami pasi
darė visa siela. Tas gėris ir 
grožis tapo tarsi sielos dalis, be 
kurios negali gyventi. Tada 
sieloje gimė laimės troškimas ir, 
jos ieškodamas visa savo pri
gimtimi, dažnas yra patyręs kad 
jis čia yra nelaimingas. 

Šv. Augustinas sako, kad 
siela nebus rami, kol ji neatsil-
ses Dievuje. Ji iš Dievo pajudėjo 
ir turi pas Dievą sugrįžti. Ji turi 
sugrįžt; tiesos ir gėrio keliu. 
Visą žmogaus gyvenimą galima 
vadinti kūrinio grįžimu pas savo 
Kūrėją. Ir širdies plakimas, ir 
nuolatinis kvėpavimas, ir visi 
kiti prigimties sudėtingieji 
judėjimai turi įsijungti į tiesos ir 
gėrio kelius, kuriais skubame 
pas savo Kūrėją. 

Tie keliai turėtų būti tiesus 
Kaip pati tiesa, — žavingi, kaip 
gėrio ir grožio vizija. Betgi jie 
daugiausia yra iškraipyti į visas 
puses ir veda į gyvenimo klaiku
mus. Visi mes žinome, kad 
" ;K:;I tįk eera daryti, o blogio 
vengti. Tuo niekas neabejoja ir 
niekas nesiginčija. To sutarimo 
pagrinde prasideda dorinio 
tV-'fT.imo vertinimas. Bet kai 
r---'.kia praktiškai atsakyti, kas 
žmogui yra gera ir kas bloga. 
t a d a prasideda nesut ikimai , 
nesantaikos, net žmogaus sielos 
pikčiausias pavergimas 

Antai, komunizmo paverg
tuose kraštuose buvo negalima 
;:i• k v - kad vra Dievas, kurį 
'•'•ik:a gerbti ir mylėti. Mums 
; >ie\ >- vra .;>-. g'-rio pagrindas 
,r -.i,4:*:!- Re Dievo nėra ne 
d r• •• į'vvrnimn O bedieviams 
• M- dar -?v.j pavijingais Religija 
apšaukiama gyvenimo opiumu. 
I r ; K •> •; t; i j : i j p r i e š D i o v v b e 
-idir.rinii h . r ia:- statomi do-
- <\e_ pavvzdžiai- Ir šita: dane 

ma vardan tiesos ir gėrio su 
šūkiu, kad reikia gera daryti, o 
blogio vengti. 

Šis gyvenimo kelias yra 
aklųjų kelias, kuriuo eina visi 
šio pasaulio nelaimingieji be vil
ties pasiekti tiesos, gėrio šaltinį 
— Dievą. Kai atsakomybės už 
savo darbus nebelieka Dievui, 
ta i ją reikia pavesti partijai. 
Komunistų sistemoje viskas yra 
gera, kas partijai naudinga. 
Jeigu kalbama apie nusi
kaltimą, tai tas nusikaltimas 
gali būti tik partijai. 

Vakarų kraštuose, mokyk
lose ir apskri tai gyvenime, 
pastebime, kad prieš Dievybę 
nėra atviros kovos, bet prak
tiškai ji neigiama. Tai mo
derniojo sekuliarizmo apraiška. 
Tai yra toji gyvenimo linkmė, 
kurią smerkė patsai Kristus, vis 
primindamas, kad Jis nėra iš 
pasaulio. J i s šių dienų viso 
pasaulio daugybei žmonių 
skundžiasi: „Žinau tavo darbus, 
jog nesi nei šaltas, nei karštas. 
O, kad būtum arba šaltas, arba 
karštas! Kadangi esi drungnas 
ir nei karštas , nei šaltas, aš 
išspjausiu tave iš savo burnos" 
(Apr. 3, 16). Sekuliarizmo arba 
pasaulio dvasia siekia vis dau
giau ir daugiau atsiriboti nuo 
Dievo ir neduoti Jam absoliučių 
teisių, kokios Jam priklauso, 
kaip viso buvimo ir veikimo šal
tiniui. 

JAV katalikų visuomenėje 
kyla susirūpinimas dėl sekulia
rizmo dvasios plitimo ta rp 
mokslus einančio jaunimo. 
Dorovės gyvenime išjungiamas 
Dievas, religija ir jos saugotoja 
Bažnyčia. Dievui ir žmogui 
paliekama laisvė ta prasme, kad 
Dievas visai ignoruojamas, 
atseit, iš gyvenimo išjungiamas 
rūpestis iš viso, ar Dievas yra, 
ar Jo nėra. Bevertinant laisvę, 
visai išeinama už laisvės ribų. 
Kai Katalikų Bažnyčia moko, 
kad doroviniai nusikaltimai yra 
nusikaltimai Dievui, tai seku
liarizmo dvasia skelbia, kad 
nuodėmės visai nėra. 

Kuri iš tų dviejų gyvenimo 
apraiškų — visiškas abejingu
mas ar atvirai kovojanti be
dievybė — žmogui yra pavojin
gesnė, sunku būtų atsakyt i . 
Bedievybė kovoje su Dievu 
neįsileidžia į jokią religinę 
koegzistenciją. Sekuliarizmui, 
kaip visiškam abejingumui 
religiniuose klausimuose, nerū
pi ar Dievas yra, ar Jo nėra. Šv. 
Povilas buvo uolus kovotojas 
prieš Kristų, kuris betgi pa
sirinko jį karštu kovotoju už 
Viešpaties Dievybę ir Jo pri
sikėlimą iš numirusių. Taigi, čia 
matome taip pat. kad Kristus 
geriau myli karštuosius ir šaltu
osius, o nemėgsta drungnųjų 
Kai bedievis su užsidegimu 
kovoja prieš Dievybę, jis kovoja 
prieš tikrovę. Priešingu atveju 
jis nekovotų. Toji tikrove vra 
art:, nes jis su ja susiduria 
aršioje kovoje. 

Moderniškojo sekuliarizmo 
dvasia yra nutraukusi visokius 
ryšius su Dievybe. Ji nežino, ar 
Dievas yra jos draugas, ar 
priešas. Gyvendami tokioje ap
linkoje, turėtume labai susi
rūpinti, kad mes ir mušu jauni
mas nebūtume pagauti šios dva
sios sūkurio, kuriame lyg butu 
pritrukę gyvenimo sukrėtimo, 
vedančio i religini praregėjimą 

SESELEI LAIMUTEI -
„GINTARINIS OBUOLYS" 

Šiemet Vasario 16-osios 
šventė Čikagos lituanistinėje 
mokykloje buvo tikrai įspūdin
ga. Ir ne tik todėl, kad mokiniai 
ilgai jai ruošė savo programą, 
kad į šventę atvyko daug svečių, 
bet ir todėl, kad šios šventės 
metu seselei Laimutei buvo 
įteikta JAV Švietimo tarybos 
„Gintarinio obuolio" premija, 
skiriama geriausiai dirbančiam 
mokytojui. Reikėjo tik išgirsti, 
kaip mokiniai plojo seselei, 
pamatyti, kaip pakilo miškas 
rankų, paklausus, kas nori 
įteikti jai gėles, kad suprastum, 
jog šiais metais JAV Švietimo 
taryba apdovanojimui pasirinko 
tikrai tos premijos vertą as
menį, ne tik suaugusiųjų, bet ir 
vaikų mėgstamą ir mylimą 
mokytoją. 

Seselė Laimutė - Laimutė 
Kabišaitytė - marijampolietė, 
jau septinti metai gyvenanti 
Amerikoje. Nuo pat atvykimo 
pradžios ji aktyviai įsijungė į 
bendruomenės veiklą. 

Jau septinti metai seselė 
Laimutė dirba Lemonto Mai
ronio ir Čikagos lituanistinėse 
mokyklose. Vieną šeštadienį 
vienoje, kitą - kitoje mokykloje 
su didžiausia meile vaikams 
veda dvasinio auklėjimo pa
mokėles. Ji randa kelią į kiek
vieno vaiko širdį, moka kiek
vieną prakalbinti, surast i 
reikalingą paguodos žodį. 
Visados ją matysi su nuostabia 
šypsena veide, geros nuotaikos, 
apsuptą vaikų. I pamokas 
atvyksta gerai pasiruošusi, 
visada atsinešdama praktinių 
užduočių, įdomios medžiagos, 
moka įtraukti vaikus į mokymo 
procesą, panaudodama žaidi
mus, giesmeles, nuoširdžiai 
pasikalbėdama su mokiniais. 
Pačios seselės žodžiais: „Ypač 
laukiu šeštadienių, kai skubu į 
nuostabų Viešpaties vynuogy
ną, kur susitinku su įvairaus 
amžiaus moksleiviais. Jie tokie 
nuostabūs ir imlus. Dalinti save 
kitiems - tam esame pakviesti". 

O kaip gražiai seselė Lai
mutė paruošia vaikus Pirmajai 
išpažinčiai ir komunijai. Tam 
ruošiasi ne tik vaikai bet ir jų 

tėveliai. Ši šventė abiejose 
mokyklose laukiama visų. Tai 
didelė mokinių ir jų tėvelių 
šventė, kurios visi labai laukia. 
„Pirmasis Dievulio atėjimas Šv. 
Komunijoje į vaikų širdeles 
tikrai didelė šventė, paliečianti 
kiekvieną labai asmeniškai", 
sako seselė Laimutė. 

O kur dar Vėlinių Mišios. Į 
Vėlinių apeigas seselė įtraukia 
ir vyresniųjų klasių mokinius. 
Žvakių ugnelių šviesoje auko
jamos šv. Mišios - tai ne tik 
tradicija, tai prisilietimas prie 
mūsų ištakų, tylus pokalbis su 
Anapilin išėjusiais. 

Seselė Laimutė apdovanota 
ir kitais talentais. Jos labai 
graži rašysena. Jau eilę metų 
Maironio ir Čikagos lituanis
tinių mokyklų abiturientams 
įteikiami seselės ranka ka
ligrafiškai išrašyti atestatai ir 
mokyklos baigimui atminti 
užrašytos knygos. 

O kur dar visa kita seselės 
Laimutės lietuviška veikla, kuri 
neįvertinta premijomis, bet 
pastebima Lietuvių bendruo
menės. Jos pilna visur: atei
tininkų ir skautų veikloje, 
ruošiant leidinėlį vaikams 
„Viešpaties spindulėlis", daly
vaujant organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" programos 
S.A.U. paruošime. Darbuojasi 
seselė Laimutė ir seselių 
stovykloje „Neringa", ir atei
tininkų stovykloje Dainavoje, 
prisideda ir prie Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos veiklos. 

Pasakojimą apie seselę 
Laimutę noriu baigti dviejų 
vaikų mamytės Editos Rum-
sevičienės žodžiais: „Turbūt 
neužtektų pačių didžiausių pre
mijų įvertinant jos atsidavimą 
mūsų vaikams. Tik jos švelnu
mo ir kūrybingumo dėka mano 
vaikai lanko pamokėles. Ji visa
da turi daug idėjų, kaip be 
sausų pamokymų, per žaidimus 
vesti vaikus prie Dievo. Ji tikrai 
verta didelio dėmesio, pagarbos 
ir padėkų. Te neišsenka jos 
energija ir telaimina ją Die
vulis". 

Laima Apanavičienė 

MŪSŲ ŠEIMOSE fttfr 
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Kokia graži mūsų kalba, 
ir žodžiai skamba lyg 

daina. 
Surast gražesnių nerandu, 
tai tau ir tuos šiandien 

skiriu. 

Būki laiminga dabartim, 
būki laiminga ateitim. 
Ir džiaukis šiandien ir 

rytoj, 
kad tu gyventum lyg 

dainoj. 
Bronislavas Latvys, 

iš eil. - dukrai 

Keista atrodytų, bet išsi
skyrimas mus suartino. Mes su 
tėvu dabar bendraujame laiš
kais. Prieš penkerius metus 
atvykus į Ameriką, dar nejutau 
to specialaus tėvo ir dukros 
ryšio, tačiau kiekvienas išsi
skyrimas tapdavo vis sunkes
nis. 

Kai buvome mažos su sese, 
tėvas buvo geriausias mūsų 
draugas. Su nekantrumu lauk
davome jo paties sukur tų 
pasakų apie Lietuvos kuni
gaikščius. Išnaršydavome visus 
miškus, ieškodami baravykų ir 
nebijojome pasiklysti, - nes 
tėvelis buvo su mumis. O koks 
skanus ir t i rš tas būdavo jo 
išvirtas kisielius! Net futbolo 
rungtynės neprailgdavo, nes 
tėvelis nupirkdavo po dvi porci
jas grietininių ledų. 

Tačiau man augant , t a s 
ryšys ėmė blėsti. Pernelyg 
didelė drausmė, o gal man tik 
tada taip atrodė, vertė mane 
sukilti. Turiu pripažinti, buvau 
iš nelabai „lengvų" vaikų. 
Mėgau viską daryti savaip. 
Dabar suprantu, kad ne kartą 
esu jį įskaudinus. Tada man 
atrodė, niekas manęs nesu
pranta, o ypač tėtis. Jo humoro 
jausmas, už ką aš jį dabar labai 
vertinu, tada mane tiesiog erzi
no. Niekaip negalėjau suprasti , 
kodėl mano draugės ta ip jį 
mėgo. Ilgainiui t a rp mūsų 
atsirado tuštuma, kažkas nu
trūko... Tas artumas, ta šiluma, 
kuri mus siejo vaikystėje, 
kažkur išgaravo. Abu jautėme, 
kad kažkas ne taip. 

Tačiau per paskut in ius 
penkerius metus pastebėjau, 
kad tas išblėsęs jausmas, t a s 
nutrūkęs ryšys, kurio man taip 
trūko visais tais paauglystės 
metais, ėmė augti. Ypatingai 
tai pajutau paskutinį kartą, 
lygiai prieš dvejus metus oro 
uoste, kai atsisveikindama 
prisiglaudžiau priėjo. Tos liūd
nos akys man tada pasakė dau
giau, nei bet kokie žodžiai. O tie 
laiškai, pilni šilumos, tą ryšį tik 
dar labiau sustiprino. Supran
tu, kad jam dar labai sunku 
ištarti tą stebuklingą žodį. kurį 
dažnai sako tėvai savo vai
kams, tačiau aš ir nelaukiu. Aš 
jaučiu jo meilę, su kaupu alsuo
jančią tarp jau sukurtų poezijos 
eilučių. Laukiu jo laiškų, kaip 
gyvybės eleksyro. Tik pamačius 
jo rašyseną, puolu plėšti voką 
Iš anksto žinau, kad rasiu juose 
poezijos, apdainuojančios Lie
tuvos grožį ir pastovų kvietimą 
sugrįžti. 

Aušra Latvvtė su tėveliu Bronislavu Latviu. 

Žiema, žiema, taip krinta 
snaigės, 

žiema šalta, dar nesibaigia. 
Bet greitai dienos prailgės, 
pavasaris greit prasidės. 
Ir su žiema šalčiai praeis, 
žibutės žiedas išsiskleis. 
Sugrįš ir paukščiai iš pietų, 
sugrišitjūs su jais kartu. 
Į tėviškės gimtus namus, 
kartu pradžiuginsit ir mus. 

Esu laiminga, kad paveldė
jau iš jo tą kūrybinę gyslelę. Jo 

gyvenimo džiaugsmas, nenuils
tama energija ir meilė įkvėpė 
mane pradėti rašyti. Noriu 
viską daryti, kad jisai manimi 
didžiuotųsi, kaip kad aš di
džiuojuosi juo. 

Keista, tik išsiskyrimo dėka 
supratau du labai svarbius 
dalykus: kad turiu nepaprastą, 
mylint} tėvą. ir, kad ir kokia ta 
Amerika nebūtų viliojanti, 
mano vieta - Lietuvoje, prie 
savo šaknų. 

Auš ra K i n k i e n ė 

Vėjas Čaplinskas su seneliu Algiu Kazlausku PLC Kalėdinėje 
mugėje, I.emonte. B. Kronienės nuotr. 
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LIBERTAS KLIMKA 

Priešistoriniais laikais 
žmonės, gyvenę iš me
džioklės ir rinkdami 

gamtos vaisius, labai laukdavo 
pavasario. Manydavo, kad šilu
mą an t savo sparnų į gimtinę 
p a r n e š a paukščiai. Kar tu ir 
žmonėms išsigelbėjimą nuo 
bado, šalčio, kitų nepriteklių. 
Gal juos kas pavasari, atsiunčia 
deivė Paukštė? Tokių tikėjimų 
pėdsakus Senosios Europos 
kultūroje atsekė garsioji mūsų 
mokslininkė, archeomitologijos 
pradininkė Marija Gimbutienė. 
Įdomu, kad tų senųjų laikų 
a tmint is tebėra gyva lietuvių 
etninėje kultūroje: tradicinio 
kalendoriaus pavasario dienos 
tur i ir paukščių vardus. Pirmoji 
jų - vasario 24-oji, Vieversio 
diena, sutampanti su Šv. Mo
tiejaus apaštalo vardadieniu. 

Pavasario pragiedruliai jau 
griauna žiemos viltis. Vargu, ar 
bepavyks jai įsismarkauti? Nors 

sniego malūnas šiaurėje vis 
sumosuoja pūgų sparnais, gam
toje pasirodė pavasario požy
miai. Išbrinko pumpurai , iš
ryškino savo skirtingas spalvas 
karklų, gluosnių šakelės. Vie-
versiukas pirmasis iš migruo
jančių paukščių pargrįžta į tė
viškę. Sakoma, jo giesmelė tirp
danti sniegą. Ornitologų jis vad
inamas dirviniu vieversiu, o 
kaime dar ir vyturiu, cyruliu, 
voversiu. Graži sakmė apie 
paukštelio kilmę. Dievas jį 
sukūręs iš žmogaus prakaitu 
palaistyto žemės grumstelio. 
Artojas, dienos karščio nu
vargintas, sviedė jį į saulę. Ir 
nenukrito grumstelis žemėn, 
tapo žmogaus, sunkiu darbu 
duoną pelnančio, linksmin
toju: 

„Vyturiuks ant oro aukštai 
lakioja, 

Pamatęs artoją, linksmai 
giedojo..." 

Vieversį išties kartais gali
ma pamatyti vasario pabaigoje 
- patinėliai parskrenda vos ne 
visu mėnesiu anksčiau, kad 
kiekvienas užsiimtų savo erdvę 
ir kitiems paskelbtų: „Aš čia šei
mininkas!" Kad tik sniego 
skranda jau būtų suplyšusi, -
juoduotų žemės lopinėliai. 
Ankstyvas mielojo paukštelio 
pasirodymas sukūrė tikėjimą, 
kad jis žiemojąs ne dausose, o 
čia pat, gimtinėje, tik pasislėpęs 
akmenų krūsnyse. Gal šis tikėji
mas iš to, kad žiemą Lietuvoje 
retsykiais sutinkamos kitos 
vieversio rūšys: kuoduotasis, 
raguotasis ir miškinis (ligutė). 

Senoliai taip sakydavo: 
jeigu vieversiukas pavėluoja į 
savo šventę, pavasaris bus 
ankstyvas. O jei parskrenda 
anksčiau, turės dar „atgulėti" -
kur nors pasislėpęs kiūtoti -
pavasaris užsitęs, ilgokai bus 
šalta ir žvarbu. Tada ir jo gies
melė nelabai linksma: 

„Čiru viru, pavasaris, dar 
neišėjo pašalas! 

Aruodėliai dyki, o vaikeliai 
pliki..." 

Galimas dalykas, kad liau
diškų pastebėjimų data nusaky
ta senuoju kalendoriniu stiliumi 
ir skiriasi bemaž dviem -savai
tėmis. Antraip prapultų paukš
telis tarp pusnynų. Bet viena 
tikra: Kokia bus vasara, viever
sys gerai atspėja. Prieš šlapią 
lizdą suka ant kalnelio, prieš 
karštą - lomelėje. Pagal tai ūki
ninkai parinkdavo lauką bul
vėms sodinti ir neapsirikdavo. 

Ką papročiai prisako Vie
versio dieną daryti ir ką drau

džia? Kaimo merginos steng
davosi iki šios paukštelių sutiki
mo dienos užbaigti verpimą. Pa
tarlė sako: „Skubėk verpti, nes 
atskridęs vieversys kuodelį 
priterš!" Mat dienai pailgėjus, 
laikas sėsti į audimo stakles. 
Vieversio dieną nevalia plaukų 
šukuotis. — antraip vištos va
sarą rūtų darželius iškapsty-
siančios. Šiukštu ir miltus rėčiu 
sijoti - pasėlius vasarą užpulsią 
amarai. O jeigu kuri mergina 
norėtų veido skaistumą per va
saros darbymetį išsaugoti, turi 
Vieversio dieną patižusiu snie
gu triskart gerai nusiprausti. 
Vaikus gi kas nors iš namiškių 
paragindavo: „Apibėkit dukart 
apie trobą, tada - į galulaukę ir 
vėl tekini namo, - visus metus 
būsit greiti, kaip tas vyturys". 

Lietuviškųjų tradicijų bū
dingiausias bruožas - artumas 
tėviškės gamtai. Miesto žmogui 
bundančios gamtos padangėje 
suvirpėjusi vieversio giesmė -
tikras stebuklas... 

SĖKMINGAI RUNGTYNIAUJA C L K L 

Sekmadienį, vasario 20 d. 
Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos (ČLKL) varžybose 

sužais tos dvejos reguliariojo 
sezono priešpaskutinio rato 
rungtynės. Jose pergalę šventė, 
v ie tas atkrintamosiose varžy
bose jau užsitikrinusios, Pane
vėžio „Kalnapilis" ir „Šiaulių" 
komandos, kurios nugalėjo dvi 
kauniečių komandas. „Kalna
pilio" krepšininkai nesunkiai , 
69:32 (36:16) pasekme, nugalėjo 
varžovus iš Kauno „Rambyno" 
komandos ir iškovojo septintąją 
pergalę čempionate. Nugalė
tojams 18 taškų pelnė panevė
žietis legionierius, juodaodis 
vidurio puolėjas Jabry Harry. 
J i s pataikė 8 dvitaškius iš 11 
metimų ir atkovojo net 21 
kamuolį. Iš viso panevėžiečiai 
atkovojo 39 kamuolius , o 
„Rambynas" — 25. „Kalnapi
liui" taškus pelnė visi 10 rung
tyniavusių krepšininkų; „Ram
byno" grupėje pasižymėjo penki 
krepšininkai. 

Didesnio vargo neturėjo ir 
..Šiaulių" krepšininkai. Visas 
rungtynes pirmavę, šiauliečiai 
54:38 (30:17) pasekme įveikė 
Kauno „Stumbro" komandą. 
Laimėtojams 19 taškų pelnė 
Sigitas Gendvilas. 12 — Rai
mondas Siekas. Kauniečiams 16 
taškų pelnė Algirdas Vilimas. 

Neaiški nei v iena 
ketvirtf inalio pora 

Iki reguliariojo sezono pa
baigos likus sužaisti dvejas 
rungtynes, kol kas nėra aiški 
nei viena. į ketvirtfinalio varžy
bas patekusi , pora. Pirmąją 
vietą po antro tarpsnio varžybų 
užsitikrinę, „Radviliškio" krep
šininkai ketvirtfinalyje rungty
n iaus su Kauno „Stumbro", 
Klaipėdos ,,Atlanto" ar Kauno 
„Rambyno" komandomis. Klai
pėdiečiams, norint patekti į aš
tuonių stipriausių ČLKL ko
mandų grupę, paskutiniame ra

te vasario 26 d„ būtina įveikti 
„Stumbrą" didesniu nei sep
tynių taškų skirtumu (pirmojo 
tarpsio varžybose „Stumbras" 
įveikė „Atlantą" 63:56). 

Praėjusio sezono ČLKL 
čempionatų „Alytaus" krepši
ninkų varžovais ketvirtfinalyje 
bus „Rambyno" ar „Stumbro" 
komanda. Jei kauniečiai, rung
tyniaudami su „Atlantu", iš
kovos bent minimalią pergalę, 
jų varžovais ketvirtfinalyje bus 
dzūkai, o „Rambynui" tektų 
rungtyniauti su „Radviliškiu". 

Panevėžio „Kalnapilio" var
žovais ketvirtfinalio varžybose 
greičiausiai bus „Aukštaitijos" 
krepšininkai, o „Kretinga" rung
tyniaus su „Šiauliais". Aukštaičių 
ir kretingiškių varžovai gali pra
lošti tik tuo atveju, jei pasku
tiniame rate „Šiauliai" įveiktų 
„Kalnapilį" didesniu nei 17 taš
kų skirtumu (pirmajame tarps
nyje „Kalnapilis" nugalėjo ..Šiau
lius" 64:47). Panevėžio ir Šiau
lių miestų atstovų dvikova vyks 
šiandien, vasario 26 d.. 6:30 vai. vak. 

Vasario 27 d. Lemont ..Park 
District" sporto salėje prasidės 
lemiamos varžybos dėl čempio
nato apdovanojimo. 

12:10 vai. tarpusavyje su
sikaus 1-9 vietą užėmusios ko
mandos; 1:20 vai. — 2-7 vietą; 
2:30 vai. — 3-6 vietą, o 3:40 vai. 
— 4-5 vietą. Po šių dvikovų 
paaiškės keturios pejėgiausios 
šio sezono ČLKL komandos, 
kuros kovos dėl apdovanojimų 
pusfinalio varžybose kovo 6 d. 

ČLKL čempionato lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, 

pralaimėj imai): 
1. „Radviliškis" — 1 0 — 1 ; 
2. „Alytus" — 10 — 1; 
3. „Kretinga" — 7 — 4; 
4. „Aukštaitija" — 4 — 7. 
5. „Kalnapilis" — 7 — 4; 
6. „Šiauliai" — 6 — 6; 
7. „Rambynas" — 3 — 9; 
8. „Stumbras" — 2 — 9; 

9. „Atlantas" — 1 — 10. 

Prireikė dviejų 
pratęsimų 

Bekompronisinė kova verda 
krepšinio aikštelėje ir rungty
niaujant vyresniems krepši
ninkams. Čikagos lietuvių sen
jorų pirmenybėse, rungtyniau
jant „Švyturio" ir „Lokio" ko
mandoms, užfiksuotas analogų 
neturintis atvejis: šioms rung
tynėms vadovavusiems teisė
jams teko rungtynes pratęst i 
net du kartus, o nugalėtojas 
paaiškėjo tik po papildomų 9 
minučių kovos. Nors pirmąjį 
kėlinį „Švyturys" laimėjo 24:14, 
po-pertraukos „Lokiai" sugebėjo 
pasivyti varžovus ir išlyginti 
rungtynių santykį — 31:31. 
Nugalėtojas bekompromisinėje 
kovoje nepaaiškėjo nei po pir
mojo (9:9), nei po antrojo (6:6) 
pratęsimo. Ir tik tada. kai aikš
tėje liko vos trys „Lokių" krepši
ninkai (po 5 pražangas surinko 
4 žaidėjai), visa sudėtimi rung
tyniavęs „Švyturys" galutinai 
pralaužė ambicingų varžovų 
pasipriešinimą ir juos nugalėjo 
56:51 pasekme. Net ir pralai
mėję, „Lokių" krepšininkai taip 
pat galėjo didžiuotis pademon
stravę tvirtą charakterį bei 
pasiaukojantį žaidimą. Dau
giausia prie „Švyturio" per
galės prisidėjo Artūras Vilimas 
— 17 taškų ir Saulius Ma
lakauskas — 15 (16 atkovotų 
kamuolių). „Lokiams" Gitanas 
Indreika pelnė 16. Remigijus 
Andriuška — 12. 

Kitose rungtynėse nesunkią 
pergalę iškovojo „Aukštaitijos" 
krepšininkai. Jie 84:59 (37:22) 
pasekme nugalėjo čempionato 
autsaiderius „Kretingos" krep
šininkus. Pastariesiems buvo 
sunku sustabdyti gerokai aukš
tesnių varžovų puolimo mašiną. 
Aukštaičiams trys krepšininkai 
surinko daugiau nei 20 taškų: 
Svajūnas Masilionis — 26; Sau

lius Krikščiūnas — 23; Mindau
gas Lekerauskas — 21 (9 atko
voti kamuoliai). Kretingiškiams 
24 taškus pelnė Audrius Jurgutis. 

Savaitgalį senjorų pirmeny
bėse bus sužaistos paskutinės 
antrojo rato varžybos. Vasario 
26 d., 4:10 vai. p.p., rungty
niaus „Lituanica" ir „Aukštai
tija", 5:20 vai. — „Kretinga" ir 
„Švyturys", o vasario 27 d. susi
tiks „Lituanica" ir „Lokiai". 
Pusfinalio varžybose kovos ke
turios pajėgiausios komandos. 

Senjorų čempionato 
lentelė (vieta, komanda, 
pergalės, pralaimėjimai) 

1. „Lituanica" — 6 — 0; 
2. „Aukštaitija" — 6 — 1; 
3. „Švyturys" — 3 — 4; 
4. „Lokiai" — 2 — 5; 
5. „Kretinga: — 0 — 7. 

Atranka į ČLKL 
„žvaigždžių dienos" 

rungtynes 
Kovo 5 d. Lemonto „Park 

District" salėje jau antrą kartą 
ČLKL organizatoriai rengia 
„Žvaigždžių dieną". Trijų valan
dų programoje krepšinio sirga
liai išvys geriausius lygos krep
šininkus, taikliausius tr i taš-
kininkus bei kamuolio dėjimo iš 
viršaus meistrus. Be to, savo 
meistriškumą pademonstruos 
jaunieji „Lituanica" komandos 
krepšininkai. Nenuskriaust i 
liks ir žiūrovai, kuriems bus 
pasiūlyta sudalyvauti auksinio 
metimo konkurse, taip pat lo
terijoje laimėti prizų. 

Į geriausių lygos gynėjų 
komandą pasiūlyti šie krepši
ninkai: Audrius Vasiliauskas ir 
Rimantas Lukoševičius („Aly

tus"), Remigijus Narvilas ir 
Gvidas Drungilas („Kretinga"), 
Robertas Paulauskas ir Aidas 
Buzelis („Aukštaitija), Andrius 
Virbickas ir Vaclovas Šiviskas 
(„Radviliškis"), Irmantas Žilin
skas ir Edmundas Aleknavičius 
(„Rambynas"), Sigitas Gend
vilas ir Rimantas Vaičys („Šiau
liai"), Edvinas Činga, Vytautas 
Valaitis ir Aurimas Matule
vičius („Kalnapilis"), Artūras 
Milius, Aivaras Majus („Atlan
tas"), Deividas Markevičius ir 
Algirdas Vilimas. 

Į puolėjų komandą pasiū
lyti: Tomas Rimkus ir Tomas 
Ivanauskas („Alytus"), Vv'alley 
Neimantas, Krolis Kozys ir 
Giedrius Jocys („Kretinga"), 
Arvydas Astrauskas, Ramūnas 
Žemaitis („Aukštaitija"), Egi
dijus Stanislauskis ir Evaldas 
Jacunskas („Radviliškis"), pus
broliai Paulius ir Marius Ab-
romavičiai („Rambynas"), Ta
das Strumila ir Raimondas Sie
kas („Šiauliai), Mindaugas Le
kerauskas ir Jabary Harry („Kal
napilis"), Giedrius Bauža ir Ne
rijus Mukašejevas („Atlantas"). 

Kas iš minėtų krepšininkų 
dalyvaus „Žvaigždžių dienos" 
renginyje, spręs visi krepšinio 
sirgaliai. Jie savo pasirinktas 
kandidatūras gali siūlyti tel. 
630-212-4906; 630-750-8441; 
773-616-9701 arba ei. paštu: 
dainius75@yahoo.com 

Taip pat galima balsuoti 
ČLKL internetinėje svetainėje 
www.clkl .net (komentarų 
skiltyje). „Žvaigždžių dienos" 
dalyvių atranka baigsis kovo 1 
dieną. Kviečiame visus daly
vauti, pareikšti savo nuomonę. 

Dainius Ruževičius 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

„SOCIAL SECURITY" 
PADEDA NEĮGALIEMS DARBININKAMS 

(pabaiga) 
SSI (papildomos išmokos) 

yra mokamos neįgaliems, kurie 
turi mažai pajamų ar išteklių. 
Jei dirbate, būdamas neįgalus, 
galite gauti išmokas, kol jūsų 
uždarbis (pridėjus ir kitas paja
mas neperžengia SSI nustatytų 
ribų, kurios yra skirtingos 
kiekvienoje valstijoje. Jei SSI 
išmokos ir sustabdomos, Me-
dicare apdrauda duodama ir 
toliau, jei jūsų uždarbis yra 
mažesnis, negu nustatyta jūsų 
gyvenamojoje valstijoje. 

Jei „Soc Security" SSI iš
mokos buvo sustabdytos, nes 
uždirbote daugiau, tačiau jūs 
turėjote nutraukti darbą dėl 
sveikatos, galite ir vėl prašyti 
SSI išmokų ir jums nebereikės 
pildyti naujo neįgalumo prašy
mo. Tai galioja 5 metus po to 
mėnesio, kada jūsų išmokos 
buvo sustabdytos. 

Esant neįgaliam, gali pri
reikti mokėti už kai kurias prie
mones ar patarnavimus be ku
rių apsieina sveikieji. Pvz., dėl 
jūsų sveikatos stovio negalite 
važiuoti į darbą autobusu, 
reikia imti taksi. Tas išlaidas, 
„Soc. Security" nurašo (deduct) 
nuo jūsų mėnesinio uždarbio. 

Jei siekiate išmokti naujų 
darbo įgūdžių ir įsidarbinti taip, 
kad nebereiktų SSI išmokų, 
pinigai, kuriuos tam tikslui 
panaudojate, nebus įskaičiuoja
mi į uždarbį, „Soc. Security" 
darant jūsų uždarbio apskai
čiavimus. 

Daugiau informacijos apie 
tai galite rasti knygelėje 
„VVorking Vvhile Disabled - A 
Guide To Plans For Achieving 
Self-Support (No. 05-11017). 

Neįgalūs studentai 
Jei esate jaunesni negu 22, 

nevedę, lankote mokyklą ar 
kokią nors apmokymo progra
mą, tada „Soc. Security" ne
priskaičiuoja iki 1,370 dol. jūsų 
uždarbio (maksimumas 2004 m. 
buvo 5,520 dol.), kada apskai
čiuojamos SSI išmokos jums. 

Jūsų užda rb i s ir 
SSI išmokos 

SSI išmokų suma priklauso 
nuo to, kiek pajamų turite. 
Kada pajamos pakyla, SSI 
išmokos paprastai sumažėja. 
Tiems mėnesiams, kada už
dirbote daugiau, negu SSI nus
tatyta riba, jūsų SSI išmokos 
sustabdomos, bet jos bus ir vėl 

pradėtos mokėti automat iškai , 
kai pajamos bus mažesnės , 
negu SSI n u s t a t y t a . Reikia 
pranešti „Soc. Security", kada 
jūsų uždarbis sumažėja a rba 
kada nustojate dirbti . 

Jei jūsų pajamos (šalia SSI 
išmokų) yra t ik ta i jūsų uždar
bis, tai „Soc. Security" neskai
čiuoja pirmųjų 85 dol. j ū sų 
mėnesio uždarbio. Bet nuskai-
čiuoja 50 centų už kiekvieną 
uždirbtą dolerį po 85 dol. 
atskaitymo. 

Pvz., gruodžio mėnesį už
dirbote 1000 dol. Jei ne tur i te 
jokių kitų pajamų tik uždarbį ir 
SSI išmokas už gruodžio 
mėnesį, ta i pas i sk i r s to t a ip : 
1000 dol. - 85 dol. = 915 dol., 
kurie padalinami iš 2 ir gauna
ma 457 dol. suma. 

Jei s iekiate pas idary t i 
savarankiškesnių ir stengiatės 
išmokti naujo darbo, padarytos 
išlaidos nebus įskaitomos, kai 
„Soc. Security" apskaičiuos jūsų 
pajamas. 

Apie Medicaid 
Medicaid a p d r a u d a j u m s 

tęsis ir toliau, ne t ir SSI iš
mokoms sustojus , kol j ū sų 
pajamos pasieks t a m tikrą, jūsų 
valstijoje nustatytą, lygį. 

Daugelyje valstijų, kad gau
tumėt Medicaid, reikia: 1. 
dirbti; 2. neišgalėti gauti pa
našią apdrauda be SSI; 3. būti 
neįgaliam; 4. at i t ikt i visus ki tus 
SSI reikalavimus. 

Visa tai „Soc. Securi ty" 
peržiūri laiks nuo laiko, kad 
patikrintų, ar da r esa te neį
galus ir uždirbate mažiau, negu 
valstijoje nus ta ty ta riba. 

Bi l i e tas darbui 
(Your t i cke t to work) 

Tai p rograma '„bilietas"), 
kurią galite panaudot i darbo 
įgūdžiams įgyti ar pan. Dėl to 
nereikia paka r to t i no medi
cininio pat ikrinimo. 

Daugiau informacijos galite 
gauti, paskambinus _Maximum, 
Inc., The Ticket program ma-
nager", tel. 1-866-968-7842, 
neprigirdint iems 1-866-833-
2967. arba skambinant „Sočiai 
Security" 1-800-325-0778, pa
prašant spaudinio „Your Ticket 
to Work" (No. 05-10061), 

(Medicare - pagal „Soc. Secu
rity" knygelę _Working While 
Disabled - How We Can Help" I 

KAM TARNAUS VALDOVŲ RŪMAI? 

Lietuvos Respublikos prezidentas YaMis Adamkus su Čikagos veteranu krepšinio komandos ..Lokiu" žaid 
savo viešnages ( ikagote metu ( ikagos krepšinio ivgos varžvbos Į;U; arteia pne pabaigos 

Edvardo Sulaičio nuotra 

Nors Valdovų rūmų atstaty
mas Vilniuje vyksta visu grei
čiu, juos užbaigti numatoma tik 
2009 metais. Jų atstatymą fi
nansuoja Lietuvos valstybės 
iždas. Prie jo prisideda privačia 
iniciatyva sukur tas Vilniuje 
Valdovų rūmų paramos fondas, 
kuriam vadovauja iš Amerikos 
sugrąžęs Edmundas Kulikaus
kas. Jo pastangomis buvo suor
ganizuotas Valdovų rūmų pa
ramos komitetas JAV, tęsiantis 
Amerikoje ankščiau pradėtą 
PLB valdybos lėšų telkimo 
darbą. JAV komiteto uždavinys 
yra sutelkti iš Amerikos lietu
vių stambesnę aukų sumą ir 
Valdovų rūmuose įrengti menę 
Amerikos lietuviu vardu. 

Valdovu rūmu statytojai 

Pagal Valdovų rūmų para
mos fondo planą, visi paaukoję 
po 1,000 litų (apie 380 dol., -
US) tampa Valdovų rūmų staty
tojais .fu vardai ir pavardes bus 

įrašytos Valdovų rūmų garbės 
narių - statytojų lentoje bei 
rūmų leidiniuose. Paaukoję 
10,000 litų, bus skelbiami rūmų 
garbės statytojais, o paaukoję 
100,000 litų, bus pažymėti di
džiaisiais statytojais. Visiems 
rūmų statytojams išduodami 
atitinkami diplomai. 

JAV komiteto spaudos ats
tovė Vaiva Ragauskaite nese
niai išeivijos spaudoje plačiai 
aprašė Valdovų rūmų statytojo 
diplomo įteikimą Čikagos litua
nistinei mokyklai, jos atstovei 
mokytojai V. Baliutavičienei 
lankantis Vilniuje. Ta mokinių 
sudėta statytojos suma Valdovų 
rūmams nedaug plytų ar dažų 
nuperka. Svarbiausia, kad tą 
statytojo sumą sudėjo mūsų 
jaunoji karta, kuri bus pagrin
diniais Valdų rūmų lankyto
jais. 

Valdovu rūmu lankytojai 

Valdovų rūmų atstatymo 

užbaigimas numatyta 2009 me
tais. Statybos kartais nusitęsia 
ilgiau, negu planuota. Rūmų 
statytojai, Amerikos lietuviai 
laiškuose yra ne kartą pami
nėję, kad „mes gal nesulauk
sime Valdovų rūmų atstatymo, 
bet juos lankys mūsų vaikai ar 
vaikaičiai ir džiaugsis, matyda
mi rūmų garbės lentoje tėvų ar 
senelių vardus bei pavardes. Tie 
dabartinių Valdovų rūmų staty
tojų vaikai ir vaikaičiai yra 
šiandieniniu lituanistinių mo
kyklų mokiniai. Jų tiesioginis 
įtraukimas, nors ir su keliais 
doleriais į rūmų statytojus 
mokyklos vardu, juos skatins 
aplankyti Valdovų rūmus nu
vykus į Lietuvą ir skatins pačios 
Lietuvos aplankymą bei pagar
bą savo kilmei, tėvų palikimui. 
Būtų gera, jei ir visos kitos JAV 
lituanistinės mokyklos pasektų 
čikagiečių pavyzdžiu, jei jų 
istorijos mokytojai atliktų 
vedlių pareigas į Valdovų 
rūmus. Nėra abejonės, kad 

Valdovų rūmų lankytojais bus ir 
turistai iš p la taus pasaulio. 

Amerikos l i e t u v i ų į n a š a s 

Mums. Amerikos lietuviams, 
turi būti svarbu, kokį įnašą mes 
įteiksime Valdovų rūmams , ko
kią jų menę pajėgs įrengti mūsų 
suaukotos lėšos. Iki šiol gautos 
aukos iš JAV lietuvių dar nėra 
pakankamos menės įruošimui. 
Jas reikia bent padvigubinti . 
Todėl labai reikia naujų namų 
statytojų su šimtinė*mis ar tūk
s tant inėmis . Rūmų statytojų 
čekius p rašome rašyt i : Lith. 
Amer. Comm.- Valdovų rūmai 
ir siųsti: Valdovų Rūmai. 5600 
So. Claremont Ave. Chicago, IL 
60636, USA. Visos aukos 
Valdovų r ū m a m s yra saugiai 
laikomos JAV banke, jos pa
kvituojamos ir yra nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. 

K r o n m v . J u o d t h , 
Iždininkas 

mailto:dainius75@yahoo.com
http://www.clkl.net
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DRAUDIMO PASLAUGOS 
NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 
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S T A T E F A R M I N S U R A N C E I 

Automobilio, namų, ' 
gyvybes ir sveikatos draudimai 
Seiect agentė Barbara Murray , 

Prašykite Kasos — kalba lietuviškai , 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

AMERICAM FAMILY 

•rn'fr i r i j 
RUT0, NBMfi l , UERSLRS, 

SUEIKHTH, GVUVBE 
Aukšto lygio 4 T T X . . 

aptarnavimas, 4 1 I N A 
patikimas * * * a " " » 

a r a b a s G R I N K E V I Č I U S 
a t ^ t e a INSURANCE ACENCY 

J743 PRAIRIE AVE. BROOKFIEID. IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrmkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PARDUODA 

Oak Lavvn parduodamas 
1 mteg. „condominium" 

su garažu, vidaus baseinu, 
netoli 294 greitkelio. Kaina 
$109,900. Tel. 708-289-8577. 

Nevv H o u s e L e m o n t 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B E 

2346 W . 69th S t r e e t 
Te l . 773-776-1486 

By Builder 4 bed. 
Qund level with ATT Gav. Big kit. 
with cathedral ceiling & skylight. 

Oak cab., fioor's & stairs. Fireplace. 
Also sub. Basement. Landscaped. 

408 Una st. 1/2 mile from Lith. Cen-
ter. Archer to 127 th St. go West 1 
mile to Hillvievv, go North 2 blocks 
to L na. $425.000. 312-859-3829. 

Open Sundays 1 to 4. 

B rgiBragifiigjaiBiBjaBiBif^^tgj^ E 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Vi ln iaus D i e n o s , turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita Penčylienė tewax 708-923-0280 
E-mail: pencyiar@comcast.net 

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

1 i 1 1 
I 1 1 
1 1 1 1 1 
1 i S 1 i 

\S\įSSSMSM&SMSMS!&SSSSS^SSS!SMSMSSS5dSSM!S5^SM^&^^SS^SSM WE 

7vvVw.autotradeusa.conn 

P A D L D A M U S U R A S T I . N U P I R K T I IR ATVEŽTI 
A L T O M O B B U T U S IŠ BET K I R K ) JAV ALKCTONO. 
P L R S I U N Č I A M E A U T O M O B I L I U S IR DETALES. 

AI LIEKAME AUTOMOBILIU REMON'IĄ ! 

T e l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

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

Tel. 773-581-8600 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — „catered" 
Siunčiame musg produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

:\ 

350 N Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm - penki 

nuo 
30 v r tki 5 30 v p c 

608 W Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v r iki 5:30 v.p.p. 
šeši nuo 8 v r. iki 2 v.p.p. 

AMBER CONSTRLCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBA! 

Contractor 

ZJvinas Vencius 
Albert Seievi 

tucr lON CONSTRUCT 

Work: 312 388-8088; 
815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

www aiconstruction. com 

Šildymas 
Saldymas 

6556 & Kedae Chicago, L 60629 
Prekyba, ristaiavmas, aptarnavmas 

— Ucensed — Bonded— Insured 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių į rengimas; priestatai ; 
keramikos plytelės; „s id ings" , 

.soffits", . .decks", „gutters" ,plokšt i 
ir „shingle" stogai; cementas , 

dažvmas. Turiu da rbo draudimą. 
S .Bene t i s , te l . 630-241-1912 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipp?e apyl.) 

S415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773-4344543. 

For Rent 
2 b d r m . h o m e 

Vicini ty 6 4 t h & P u l a s k i . 
$1 ,000 m o n t h . 

Cal l 7 0 8 - 2 2 9 - 1 3 2 9 

R e m k i t e i r p l a t i n k i t e 
ka ta l ik išką s p a u d ą 

DRAUGAS 

VYoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Pasinaudokite 
.proga! 

Pigiausi 
avia-bilietai metuose! 
N U O S A U S I O IKI P A T Š V . V E L Y K Ų 

doleris, com 
tickets@doleris.com 

Pigiai keliaukite po Ameriką A y) 
v ir Europą, aplankykite f^-~ 

savo gimines ^ $ & ^ ^ g * 
> 

Lietuvoje! -i*V, A 
1 -800-514-9989 

fW\ VELYKINIAI SIUNTINIAI 
I UI | DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

S I U N Č I A M E Į L I E T U V Ą , L A T V I J Ą 
E S T I J A , B A L T A R U S I J A I R U K R A I N Ą 

ATLANTIC 
txpressuorp. 
M U Š U Į S T A I G O S ; 

8 8 0 1 S. 7 8 1 1 A v e , B R l D G f c V I K W . I L 6 0 4 5 5 . T e l : 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 
Dirhame: Pirm Penk 8 a.m.4p.m.. Tre£- iki ? p.at . Šešt. nuo & a.m. - 3 p.m. 

2 7 J 9 W . 7 1 S t r , C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 . T e l : 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
L>irbarne: Pirm-Penk 9 a.rrt.-5p.m., Sešt iki 2 p.m. 

TIL1-300-775-SEND 
M Ū S Ų A T S T O V A I : 

U a h i p i u i 3 3 4 E . S a n t a A m a . T e l : S ? S - 8 4 2 - J 7 l 9 , 1 e l : 8 ! 8 -731-9777 
Bravo Grff<-c 2 3 8 M a i n S t r , L E M O N T , 11 .60439 . 11-1:630-257-3300 
K d y r a « n p . 3 . 1 B S . Rt>Hv«ng R o a i . RM^ATINE. I L. T e 1.84 7 - 7 7 6 - 7 7 6 6 

LffiE&O, VISI !>UhV į 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
-,.•:.*•- WriWr« HaaSy 

Direct: 941-376-7555 i 
Office: 941-782-0202 | 
Emai i: vita@kw.com 

\TTAKAZLAL'SiArre-!^TCLEWICZ 

Broker Aaociate 
•Profesionalus ir sąžiningas 
patarnavimas įvairių nuosavybių 
pirkime ir pardavime. 

•Sarasota/Bradenton ir kitose 
Floridos apylinkėse, 

lei svajojate įsigyti gražia nuosavybę 
saulėtoje Floridoje, 

kreipkitės į Vitą ir Jūsų svajonės išsipildys! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 exL 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbura ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

V I D A M . t=J 

Real Es ta te C o n s u l t a n t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

PASLAUGOS 

Norėtume kuo dažniau padėti 
artimiesiems ir draugams Lietuvoje, bet 

brangios persiuntimo kainos to neleidžia.' 
Naudokitės www.Siurprizas.eom 

paslaugomis! Mes garantuojame platų 
lietuvišku prekių asortimentą, pigias 

ka inas , greitą ir saugų pristatymą gavėjo 
adresu visoje Lietuvoje! 

'Reikalingas žmogus-sponsorius 
žaliai kortai gauti. Reikalavimai-USA 
pilietis arba žalios kortelės turėtojas, 
per paskutinius 3 metus būtų dekla
ravęs mokesčiams ne mažesnes kaip 
28,000 USD pajamas. Už pagalbą 
atsilyginsiu. Tel. 773-671-7987. 

*Moteris perka darbą žmonių prie
žiūroje. Gyventi kartu, patirtis , reko
mendacijos, automobilis.Tei. 708-349-
2245, 708-403O793. 

*Moteris ieško pastovaus darbo tik 
šeštacSeniais su grįžimu namo. Tel. 
708-220-3202. 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi žmonės 
išsinuomotų vieną kambarį su vonia ir 
virtuve VVestmonį Darien, Ftomeo-
ville, Bolingbrook ar VVoodridge rajo
nuose. Jeigu nuosavame name, tai 
padėtume tvarkyti aplinką. Tel. 708-
717-6388. 

* Moteris su dokumentais ieško darbo 
Ortand Parke. Tel. 708-717-6388. 

*Moteris ieško darbo žmonių prie
žiūroje. Galiu gyventi kartu. Nevai
ruoju. Žalia korta, rekomendacijos. Tel. 
708-253-7180. 

* Pagyvenusi moteris ieško darbo 
prižiūrėti senelius. Patirtis, anglų kalba, 
dokumentai, vairuoja. Tel. 773-568-
6436. 

* Vyras ieško darbo su gyvenimu ar su 
grįžimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
630-915-9227. 

*Moteris. turinti dokumentus, reko
mendacijas, ieško pastovaus darbo 
senelių priežiūroje su gyvenimu nuo 
pirmadienio iki penktadienio. Kalba 
lietuviškai ir angliškai. Pageidauja Oak 
Lawn ar F3urbank rajonuose. Tel. 708-
424-9216. 

*Moteris ieško darbo kas antrą savait
galį (nebrangiai ), ar per Velykas ( 4 
dienas) lietuvių senelių ar vaikų 
priežiūroje. Tel. 708-359-9641. 

* Dažytojas su patirtimi ieško darbo. 
(Savi darbo įrankiai) Tel.773-931-
9567. 

Draugo 
keibimi 
skyrius 

Tel . 1 77J-5S5 9SOO 

0 * J Į & 
21. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Y o i* YfcA 773354-783) 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet .a t t .net 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-nį-^— Landmark 
-"ri*?*. properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

R I M A S S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Gnlu«. r23 
Accent 

H o m e f i n d e r s 
9201 S. C i c e r o 

Oak Lawn, ūl inois 60453 | 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
F a x 708-423-9235 

P a g e r 312-707-6120 
R e s . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai i r sąž in inga i p a t a r 

nauja įvair ių nuosavyb ių p i rk ime ir 
pardav ime m i e s t e i r pr iemiesčiuose. 

9S* Audr ius Miku l is 
Te/.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas g — Š f e j b n . 
' Pardav ^ a s J d j j g į ^ įįjŽfe 
* Surandame •^-r-'*^s?3Ht* 

optimaliausią finansavimą 

•% 

I 

MOKESČIŲ SKAIČIUOTOJŲ PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU [VAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seelev 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

Paslaugos fotografams 

I N C O M E T A X S E R V I C E 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metini 

mokesčių formų užpildymą. Profesionaliam. 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome praSymus del pajamų mokesčio 
numerio. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
m \ I Ė G Ė T A \ S 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „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.p.p.; 
sekmadieniais uždary ta . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

JSS V I R G I S 
T V A S K U S . C P A . 

u ž p i l d o pajamų 
m o k e s č i ų formas . 

T e l . 7 0 8 - 4 4 8 - 8 4 6 8 ; 3 1 2 - 7 6 2 - 4 6 5 3 

SIŪLO DARBA 

CaregiY/ers jobs 
available in Wl. Eng, DL, 
Exp. reCįUireb, SS helpful, 

pay S90 and up. 
Cal 262-657-8044. 

PRENUMERUOKITE 

„ D R A U G Ą " 

PARDUODA MEDU 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail . seserų padėjėjoms 
kompan i jonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Gal ima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

T e l . 773-736-7900. 

N A M Ų INSPEKCIJOS (APŽ IŪRA) 

LIETUVOS MTOMOtŲ MEDUS 
KEUAUfA f EUROPĄ. K. Laukaičio į 

šviežiai bičių medus keliauja | Retu-; 
viskas krautuves Marąuette Parfce iri 

Lemonte. Taip pat galima gauti ir \ 
PI centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-323-5326. 

H*yi Pnlnr 

Robertas Končiui 

frovioe Moid, Radon. 
VVaterTests 

*Single Home, Muki Ur*. 
Tovvnhome 
*24hrs/7daysaWeek 
ScheduSng 

*State Licensed/lnsured 
•ASHI/BB8 Member 

Kalbame lietuviškai! 
8 6 6 . 7 9 9 . 8 2 9 9 

www.HighPointlnspections.com 

PASINAUDOKITE 
„DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus
tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuvė spausdina 

lietuviškas knygas, žurnalus. laikraščius, programas, 
pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su Į 

adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 
organizacijų adresais, pasirinktais šokiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 
spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuvės| 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 

ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip Į 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 VV. 63 Street; Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500: Fase 773-585-8284 

mailto:agrmkev@amfam.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencyiar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://7vvVw.autotradeusa.conn
mailto:tickets@doleris.com
mailto:vita@kw.com
http://www.Siurprizas.eom
http://worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com
http://www.HighPointlnspections.com


Pasaulio naujienos 
(Retmamts AFP, Remsis, AP, fnterta* ITAR-TASS. BftSS 

fcn«i agerrtStų prane&imajs) 

::«, EUROPA 

BRIUSELIS 
Diskusija dėl to, ar Europos 

Sąjungoje (ES) reikėtų už
drausti nacių ir kitus rasisti
nius simbolius, ketvirtadienį 
buvo atidėta, nes Bendrijos na
rėms nepavyko pasiekti susita
rimo. Mėginimui uždrausti viso
je ES nacių simbolius, kurį iš
provokavo britų princas Harry, 
praėjusį mėnesį draugo sureng
t ame karnavale pasirodęs su 
svastika, priešinosi pirmiausia 
Jungt inė Karalystė ir Danija. 
Kaip sakė vienas diplomatas, 
britai tvirtino, kad tokių simbo
lių uždraudimas nepadės iš es
mės išspręsti šios problemos. 
Dauguma susitikimo dalyvių 
sutiko, kad nacių simbolikos už
draudimas tik trukdys kovoti su 
rasizmo propaganda ir kad dėl 
to už įstatymo ribų atsidurs 
daugybė kino filmų, istorinių 
dokumentų ir knygų. 

OSLAS 
Nobelio institutas pranešė, 

kad 2005 m. Nobelio taikos pre
miją gauti pretenduoja rekor
diškai daug žmonių — 199, tarp 
kurių minimi Ukrainos prezi
dentas Viktor Juščenko, popie
žius Jonas Paulius II ir airių ro
ko grupės U2 žvaigždė Bono. 
Kaip pažymėjo Nobelio instituto 
direktorius Geir Lundestad, šie
met į sąrašą, kurio turinys pa
pras ta i griežtai saugomas, 
į traukti 163 asmenys ir 36 orga
nizacijos. 

BRATISLAVA 
Supykę dėl JAV prezidento 

George W. Bush pasisakymų, 
kad Rusijoje nėra žodžio laisvės, 
Rusijos žurnalistai per bendrą 

abiejų šalių spaudos konferenci
ją pamėgino sutriuškinti „prie
šą" jo paties ginklu. ,,Prezidente 
Bush, Jūs neseniai pareiškėte, 
kad spauda Rusijoje nelaisva. 
Kaip, mūsų nuomone, pasireiš
kia ši nelaisvė?", pasidomėjo in
formacijos agentūros „Interfax" 
korespondentas. Nelaukdamas 
G. W. Bush atsakymo korespon
dentas pasisuko į V. Putin ir pa
klausė, kodėl Rusijos preziden
tas negina JAV varžomų žurna
listų teisių. Tuo tarpu sutrikęs 
G. W. Bush tesugebėjo atsakyti: 
„Žmonės Amerikos spaudoje iš 
tikrųjų atleidžiami. Bet juos at
leidžia ne vyriausybė, o jų pačių 
redaktoriai". 

r RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prokuratūra penk

tadienį pasiūlė šaliai atšaukti 
mirties bausmės vykdymo su
stabdymą ir taikyti ją žmonėms, 
kurie įvykdė teroro aktus. Ru
sija mirties bausmės taikymo 
sustabdymą paskelbė 1996 m., 
vykdydama priėmimo į Europos 
Tarybą sąlygą. Kremlius prita
rimo tokiam siūlymui kol kas 
nepareiškė. Šalies teisingumo 
ministras Jurij Čaika pažymėjo, 
kad su tokia idėja pernelyg sku
bama. 

mingas bandymas. Anksčiau, 
prieš dešimt dienų, taip pat per
nai gruodžio 15 d. tokie pat ban
dymai buvo nesėkmingi. Penta-
gon jau skyrė PRG programai 
130 mlrd. dolerių ir numato per 
artimiausius penkerius metus 
išleisti dar daugiau kaip 50 
mlrd. dolerių. Tuo metu, kai vy
ko pastarasis būsimos PRG sis
temos bandymas, Kanados val
džia paskelbė, kad jos šalis ne
dalyvaus kuriant šį skydą. 

JAV teisėja atmetė Rusijos 
naftos milžinės „Jukos" bandy
mą užsitikrinti JAV įstatymų 
dėl bankroto numatomą apsau
gą ir sakė, kad JAV teismų ju
risdikcija neleidžia svarstyti 
šios bylos. „Vien dėl pačios 'Ju
kos' dydžio ir, atitinkamai, jos 
poveikio Rusijos ekonomikos vi
sumai, reikėtų leisti išspręsti 
šią bylą bendrai, užtikrinant 
Rusijos vyriausybės dalyvavi
mą", rašo bankroto bylų teisėja 
Leticia Clark. „Jukos" prašymą 
motyvavo tuo, kad savo sąskai
tose Amerikoje turi didelių su
mų, taip pat tuo, kad „Jukos" fi
nansų direktorius Bruce Misa-
more gyvena JAV ir kad „Ju
kos" akcijų turi daugelis inves
tuotojų Amerikoje. 

MEKSIKA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Per sėkmingą JAVkuriamo 

priešraketinio skydo sistemos 
bandymą raketa, paleista iš lai
vo, sugavo ir sunaikino kitą ra
ketą. Sis raketos, galinčios su
gauti kitą raketą, paleidimas 
ketvirtadienį — penktasis sėk-

MEXICO 
Vidurio Meksikoje sudužus 

lėktuvui, žuvo šios šalies Coli-
ma valstijos gubernatorius ir 
dar keli žmonės. Lėktuvas skri
do iš Toluca į Colima. 42 metų 
Gustavo Alberto Vaząues, pri
klausantis Institucinei revoliu
cinei partijai, gubernatoriaus 
postą užėmė praėjusiais metais. 

Po t rumpo pagerėjimo Jonas Paulius II vėl atsidūrė ligoninėje 
A t k e l t a iš 1 psl . 
Dar viena kardinolams ramybės 
neduodanti problema — būtiny
bė aktyviau skleisti krikščiony
bę Vakarų visuomenėse, ku
rioms šiuo metu kur kas labiau 
būdingas sumaterialėjimas ir 
individualizmas, o ne pasiauko
jimas vardan Bažnyčios priesa
kų. 

Dėl šios priežasties dalis ti
kinčiųjų linkę manyti, kad Baž
nyčiai reikia tokio popiežiaus. 

kuris sugebėtų spręsti giliai Eu
ropoje įsišaknijusias problemas. 

Gandams apie įpėdinystę 
vis labiau įsibėgėjant, visų akys 
krypsta į kelis europiečius. 

Tarp jų — akylai Vatikano 
dabartinę politiką sergintis 77 
metų kardinolas Joseph Rat-
zinger, buvęs universiteto rekto
rius ir glaudžius santykius su 
musulmonų pasauliu palaikan
tis Venecijos kardinolas Angelo 
Scola bei Milano hierarchas 

Dionigi Tettamanzi, iš italų lai
komas realiausiu kandidatu. 

Jonas Paulius II pirmasis 
ėmė puoselėti santykius su kito
mis religijomis, ypač judaizmu, 
tačiau paliks daug nenuveiktų 
darbų. 

Pasak žinovų, globalėjan-
čiame pasaulyje katalikybei la
biau nei bet kada būtina ben
dradarbiauti su kitais tikėji
mais, prieš kuriuos ji anksčiau 
kovojo, juos smerkė ar ignoravo. 

A. Pavilionienė skundžiasi seimunų neišsilavinimu 
A t k e l t a iš 1 psl . 
„Parlamentarų tarpe yra vyrų, 
kurie tiesiog šito nesupranta. Ir 
išprusę vyrai iš karto pradeda 
kalbėti apie biologines skirty
bes: jeigu mes biologiškai skir
tingos, tada apskritai, kaip gali
ma kalbėti apie kažkokias tei
ses.. . Tai yra labai liūdna", aiš
kino parlamentarė. 

Tačiau Seimo narė tikina, 
kad tie žmonės, kurie nepalaiko 
ir juokiasi iš moterų, kovojančių 
už lygias teises, juokiasi iš savų 
mylimųjų. 

„Tie, kurie šaiposi iš mūsų. 
šaiposi iš savo motinos, savo se
nelės, savo žmonos i r savo duk
ters. Jie nenori, kad jų gyveni
mas būtų visavertis. Negalima 

šaipytis iš žmogaus teisių", pri
minė Vilniaus universiteto pro
fesorė. 

„Mūsų piliečiams reiktų ap
sišviesti, paskaityti ir suprasti, 
kad mes nesame fanatikės, kad 
mes norime, jog visiems būtų 
geriau gyventi Lietuvoje, jog 
mes visi turime vienodas tei
ses", tvirtino A. Pavilionienė. 

Lietuvaitės vis dažniau parduodamos į sekso vergiją 
A t k e l t a iš 1 psl . 

Šiaulių apygardos proku
ra tū ros prokuroras Ramūnas 
Dobravolskis spaudos konferen
cijoje informavo, kad Šiaulių 
miesto vyriausiajame policijos 
komisar ia te atliekamas bau
džiamosios bylos tyrimas dėl 
septynių 16-25 metų merginų, 
kurios apgaule buvo išvežtos į 
Angliją ir ten parduotos alba^ 
nams, vertusiems jas užsiimti 
prostitucija. 

Kai kurios merginos pabėgo 
ir kreipėsi į Didžiosios Britani
jos teisėsaugą. 

Vėliau šios merginos buvo 
išsiųstos į Lietuvą. Sugrįžus 
joms, nusikaltimą tirti ėmė ir 
Lietuvos pareigūnai. 

Kai kuriomis iš merginų pa
reigūnai domėjosi ir anksčiau, 
kadangi joms dingus artimieji 
kreipėsi į policiją. 

Antradienį Šiaulių miesto 
apylinkės teismas 3 mėnesiams 
leido suimti du asmenis, kurie 
yra įtariami iš Lietuvos išvežę ir 
pardavę į Didžiąją Britaniją 

anksčiau minėtas 7 merginas. 
Dar du įtariamieji yra su

imti Anglijoje, kur jiems pa
reikšti įtarimai dėl prekybos 
žmonėmis. 

Kai kurios merginos buvo 
išvežtos klastojant dokumentus, 
o nepilnametės — raštiškus tė
vų sutikimus. Pagal Lietuvos 
įstatymus nepilnamečio išvežti į 
užsienį be tėvų sutikimo negali
ma. 

Pasak pareigūnų, kai kurios 
merginos žinojo, kad važiuoja 
dirbti prostitutėmis. Tos, kurios 
buvo apgautos žadant ledų par
davėjų, indų plovėjų, valytojų 
darbą, sugrįžusios į Lietuvą 
kreipėsi į policiją, pranešdamos 
apie padarytą moralinę ir fizinę 
žalą. 

Europolo Lietuvos naciona
linio biuro viršininko M. Pet
rausko teigimu, lietuvaitėms 
netgi buvo pasiūlyti netikri dar
bo kontraktai, kuriuos jos pasi
rašydavo. 

„Kai kurios merginos va
žiavo linksmintis, papramogau

ti su mažai pažįstamais asmeni
nis. Dauguma merginų yra aso
cialios", sakė prokuroras R. Do
bravolskis. 

Toje pat spaudos konferen
cijoje dalyvavęs Jungtinės Ka
ralystės ambasadorius Lietuvo
je Colin Roberts dėkojo savo vy
riausybės ir teisėsaugos vardu 
Lietuvos policijai už puikų ben
dradarbiavimą kovojant prieš 
prekybą žmonėmis. 

Pasak jo, Lietuvai tapus ES 
nare, atsivėrė daugybė galimy
bių, viena iš jų — laisvė keliau
ti. Kartu su tuo atsirado naujos 
rizikos, kuriomis pasinaudoja 
nusikaltėlių gaujos, siekiančios 
savų tikslų. 

J i s patikino, kad Jungtinė 
Karalystė „labai rimtai" žiūri į 
prekybą žmonėmis. Pasak am
basadoriaus. Didžiosios Britani
jos kriminalinės žvalgybos val
dyboje yra apie 40 pareigūnų, 
kurie tiria vien tik imigracinius 
nusikaltimus. 

Žvalgybos atstovai dabar 
kaip tik lankosi Lietuvoje. 

PADĖKA 
A t A 

VITAS KAZLAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis staiga mirė sau

sio 22 d. Buvo pašarvotas sausio 28 d. Petkus/Lemont kop
lyčioje. Sausio 29 d., po šv. Mišių, a.a. Vitas buvo palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapinėse. 

Nuoširdi padėka giminėms, draugams ir artimiesiems 
už gausų dalyvavimą koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 
Dėkojame už išreikštus paguodos žodžius asmeniškai, per 
spaudą, telefonu ir raštu. Jie buvo didelė paguoda šeimai 
skausmo valandose. 

Ačiū misijos kapelionui, kun. A. Paliokui, už prane
šimą bažnyčioje apie a.a. Vito mirtį ir už visas atliktas 
apeigas ir maldas. 

Taip pat dėkojame diakonui V. Paškauskui, kuris Don 
Varno karo veteranų posto vardu koplyčioje pravedė 
gražias atsisveikinimo apeigas ir maldas. Taip pat asista
vo kun. A. Paliokui šv. Mišių metu ir kapinėse. Esame 
dėkingi Don Varno posto komendantui, C. Glass, adjutan
tui E. Pociui ir visiems atsisveikinime dalyvavusiems Don 
Varno veteranams. 

J. Polikaičiui, atsisveikinusiam Ateitininkų vardu, J. 
Baužiui — Lietuvos Fronto Bičiulių vardu, Pr. Jurkui bei 
M. Baukui buvusių gimnazijos ir Pabaltijo Universiteto 
kolegų vardu nuoširdus ačiū. 

Ypatinga padėka tenka solistams Margaritai ir Vac
lovui Momkams, kurie buvusiam ilgamečiui dainos drau
gui a.a. Vitui, atliko tikrai įspūdingą giesmių rinkinį 
bažnyčioje, šv. Mišių metu. Ačiū smuikininkei Ritai Kaz-
lauskaitei-Feuerborn, jautriai atlikusiai savo pasirinktus 
kūrinius ir gražiai prisidėjusiai prie savo dėdės ir krikšto 
tėvo laidotuvių. J . Lukminienė, vargonininkavusi šv. Mi
šių metu ir akompanavusi solistams ir smuikininkei, 
viską atliko puikiai. 

Vertas atžymėjimo, mielas a.a. Vito nuo jaunystės lai
kų ištikimas draugas, Pr. Zaranka, skaitęs šv. Mišių skai
tinius ir sodriu balsu atgiedojęs psalmes. 

Ačiū karsto nešėjams: V. Kazlauskui, D. Muklewicz, P. 
Stonikui, M. Stonikui, C. Klarin, ir A. Morkūnui. 

Dėkui už gražias gėles, už aukas Ateitininkų Na
mams, Pal. Jurgio Matulaičio misijai, šeimos nuožiūrai ir 
šv. Mišių intencijai. 

Visiems, vienu ar kitu būdu prisidėjusiems prie šių 
laidotuvių, prisiminusiems a.a. Vitą bei jo gyvenimą, 
šeima reiškia didelę pagarbą ir meilę. 

L iūd in t i š e ima : ž m o n a Regina, v a i k a i su šeimo
mis i r visi a r t imie j i 
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A l w a y s Wlth Flow«rs 
Naufovė — salonas lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
•Vestuvinės ir progines kompozicija* (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėles 
• Bažnyčių, pokyliu salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1 1 2 0 S. S t a t e SU Tei. 650-257-0339 
fttstlce 8 9 1 5 W. 7 9 St.; Te*. 708-594 &SM 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithf1owers.cofn 

Vyriausybės posėdis surengtas 
čiuožykloje 

Af A 
Dail. JADVYGA DOBKEVIČIUTĖ 

PAUKŠTIENĖ 
Mirė 2005 m. vasario 23 d., sulaukusi garbaus 91 me

tų amžiaus. 
Gimė Latvijoje, Rygoje. 
Giliame nuliūdime liko: dukra Gražina Paukštytė Ku-

iawas su vyru Conrad iš East Greenvvich, Rhode Island, 
vaikai Elaine ir Jennifer Kulawas; sūnus Vytautas Paukš
tys su žmona Nadine, vaikai Zoe ir Katr ina. 

Velionė buvo a.a. Kazimiero žmona ir a.a. Kęstučio 
motina. 

A.a. Jadvyga bus pašarvota sekmadienį, vasario 27 d. 
nuo 2 v. p.p. iki 7 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Re
liginės apeigos vasario 27 d. 6 vai. v. Petkus Lemont laido
jimo namuose. Po religinių apeigų, laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti atsisveikinime. 

N u l i ū d ę a r t imie j i 

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

VANDA ELEONORA 
BALUKIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai,kai mirties Angelas atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Žmoną, Mamą ir Močiutę, kurios 
netekome 2004.02.15 d. 

Tegul Viešpats Dievas suteikia jai amžinąją ramybe. 
Mes jos niekuomet neužmiršime. 

L i ū d i n t i š e ima — G e d i m i n a s , A n d r i u s , D a n u t ė , 
L a i m a i r a n ū k ė l i s V y t u k a s 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktor ius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Ukrainos vyriausybės posė
dis buvo surengtas vienoje Ki
jevo čiuožyklų. Beveik visi mi
nistrų kabineto nariai su prem
jere Julija Tymošenko priešaky
je išėjo ant ledo su pačiūžomis, 
kad šitokiu neįprastu būdu 
visai šaliai ir pasauliui parodyti 
— naujoji Ukrainos vyriausybė 
„tvirtai stovi ant kojų". 

J. Tymošenko pasirodė ant 
ledo, prilaikoma vicepremjero 
Nikolaj Tomenko ir Ukrainos 
čiuožimo čempiono Maxim 
Fedas. Po pirmų nedrąsių 
žingsnių ji greitai prisiminė 
moksleiviškus metus ir vėliau 
jau rėmėsi tik į jaunojo čem
piono petį. „Mes atvažiavome 

pažiūrėti, kam vyriausybė gali 
skirti pinigų, kad būtų sudary
tos puikios sąlygos mūsų spor
tininkų treniruotėms. Minis
trai išlaikė egzaminą ir yra 
pasirengę ne tik skirti lėšų, bet 
ir dalyvauti vyriausybės narių 
varžybose",— pareiškė J. Ty
mošenko. 

Atsargiausias ant ledo buvo 
vicepremjeras Europos inte
gracijos klausimais Oleg Ry-
bačiuk. „Suprantu, jog kelias į 
Europą nelengvas, bet ne tiek, 
kad reikėtų nusisukti sprandą 
jau pirmosiomis dienomis, 
todėl aš čiuožiau atsargiai", — 
paaiškino jis žurnalistams. 

(Elta) 

SERVINC 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 CHICACO 
& ALL SUBURBS 

Grenlandijoje užregistruotas šilumos 
rekordas 

Didžiausios pasaulio salos 
Grenlandijos, kurios nemaža 
dalis padengta ledu, gyventojai 
neseniai galėjo džiaugtis ne
įprastai šiltu oru, pranešė 
Danijos televizija TV2. Anot jos, 
šioje Danijai priklausančioje 
saloje vidury žiemos tempera
tūra pakilo net iki plius 16 
laipsnių Celsijaus. Tai daug 
šilčiau nei šiuo metu Pietų 
Europoje. Grenlandijoje dar 
niekada termometro stulpelis 

vidury žiemos nerodė tokį 
aukštą skaičių, bent jau nuo 
kasdienių oro pokyčių regis
tracijos pradžios 1958 metais. 
Pažymėtina, jog net vasarą 
salos gyventojai retai kada 
džiaugiasi šiltesniu nei 16 
laipsnių oru. 

Pasak metereologų. pana
šūs, nors ir kiek šaltesni, orai 
Grenlandijoje išsilaikys dar 
kurį laiką. 

(Elta) 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. i& DERBY RD 

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

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Č ikagos mies to 
apy l inkėse i r p r iemiesč iuose 

Patarnav imas 24 va i . 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ • 
„DRAUCĄ" atminkime savo testamente. 

http://www.alwayswithf1owers.cofn
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

AA. ALBINO DZIRVONO 5 METŲ 
mirties sukakties paminėjimo 
šv. Mišios bus aukojamos šį sek
madienį, vasario 27 d., 8 v.r., 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, Marąuette Par
ke. A. Dzirvonas buvo „Dai
navos" ansamblio narys ir 
BALFo veikėjas. Jį pažinojusieji 
kviečiami kartu pasimelsti. 

DĖMESIO, PASAULIO LIETUVIŲ 
centro planuojami padėkos pie
tūs „Ačiū, Brone" - atšaukti. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" kovo 2 d., 2 v.p.p. 
trečiadienio popietės programo
je dalyvaus žinoma dainininkė 
Veronika Povilionienė ir jos an
samblis „Blezdinga". Maloniai 
kviečiame atvykti, susipažinti ir 
pasidžiaugti įdomia programa. 

TRADICINĖ SKAUTŲ KAZIUKO 
mugė įvyks kovo 13 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Mugės at idarymas 
vyks Fondo salėje tuoj po 9 v.r. 
šv. Mišių. Bus skanus lietuviš
kas maistas, gardūs tortai, me
diniai dirbiniai, bei kiti rank
darbiai, vaikams žaidimai. Kaziu
ko mugė - vienintelis lėšų telki
mo vajus, kurį ruošia skautai. 
Kviečiame visus atvykti ir pa
remti šią lietuvišką organizaciją. 

KARTĄ METUOSE, GAVĖNIOJE, 
žemaičiai kviečia žemaičius ir 
visus kitus, giedoti tradicinių 
žemaitiškų giesmių. Vasario 27 
d., Jėzuitų koplyčioje, 2345 W. 
56 St., po 10:30 v.r. šv. Mišių 
visi kviečiami į Jėzuitų sve
tainę. Po giesmių vaišės. 

LIETUVIŲ OPERA PRANEŠA, kad 
nuo kovo 1 d. į šių metų P. 
Mascagni „Cavalleria Rusti-
cana" operos spektaklį, kuris 
įvyks sekmadienį, balandžio 24 
d., 3 v.p.p. Mortono mokyklos 
auditorijoje, Cicero mieste, bi
lietus galima įsigyti „Sekly
čioje", 2711 W. 71st Str. , 
Chicago. IL 60629. Šiokiadie
niais bilietai parduodami nuo 9 
v.r. iki 4 v.p.p. ir šeštadieniais 
nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. Bilietus 
taip pat galima įsigyti paštu, 
pridedant sau adresuotą vokelf 
su pašto ženklu. Užsakymus 
siųsti Lithuanian Opera Co., 
Inc., 3222 W. 66th Place. Chi
cago. IL 60629. Daugiau infor
macijos jums suteiks valdybos 
pirmininkas Vaclovas Mornkus, 
tel. 773-925-6193. arba interne-
to svetainėje, adresu: 

www. l i t hope rach icago .o rg . 

ATEITININKŲ NAMŲ METINIS 
narių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, vasario 27 d., 1 v.p.p. 
Ateitininkų namuose. Kvie
čiame narius dalyvauti. 

NAUJAI IŠRINKTAS JAV KONGRESO 
narys iš Mičigano valstijos 
Thaddeus McCotter kovo 3-5 
dienomis dalyvaus Vašingtone 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto CJBANC) rengiamoje 
konferencijoje. Atstovas McCotter 
yra Kongreso Tarptautinių San
tykių Europos komiteto ir 
Kongreso Baltijos tarybos na
rys. Pagrindinė konferencijos 
tema „Amerikos Pabaltiečių 
visuomeninė veikla: Ateities-
vizija". Konferencijoje bus 
aptariamos svarbiausios aktu
alijos po įstojimo į NATO ir 
Europos Sąjungą. Pagrindinės 
temos - komunistinis paliki
mas, demokratijos stiprinimas 
Baltijos šalių kaimynystė
je, tarptautiniai santykiai, vers
lo ir bendradarbiavimo vystymas. 
Informacija apie registraciją 

ir konferencijos programa 
JBANC interneto svetainėje: 
w w w . j b a n c . o r g arba ALTo 
įstaigoje tel. 773-735—6677, 
faks. 773-735-3946, ei. paštu: 
AltCenter@aol.com. JBANC yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
išlaikoma įstaiga Vašingtone. 

KOVO 6 D., SEKMADIENI, LE-
MONTO apylinkės LB valdyba, 
12 v.p.p., kviečia į visuotinį 
metinį Lemonto apylinkės 
narių susirinkimą, PLC didžio
joje salėje. Išgirsite apie valdy
bos atliktus darbus, bus pateik
ta bendra metinė ataskaita, bus 
renkama nauja valdyba ir 
klausimų bei pasiūlymų svars
tymai. Bažnyčios vestibiulyje 
yra padėta Lemonto LB dėžė į 
kurią galima įmesti savo pasiū
lymus ir klausimus. Prašome 
tuo pasinaudoti. 

KELIONIŲ AGENTŪRA „Vytis 
Tours" siūlo keliauti į Lietuvą 
rugsėjo 8-19 d., į šventę „Vil
niaus dienos". Be to dar aplan
kyti Rygą. Dėl informacijos 
skambint i Ritai Pencylienei, 
tel. 708-923-0280. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" koncertas vyksta 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus siųsti 
sveikinimus draugams ir 
artimiesiems gimtadienių, su
kaktuvių ir kitomis progomis. 
Skambinti tel. 708-839-9022. 
Balandžio 17 d. ALTy kviečia 
švęsti savo 10-metį. Pokylis 
vyks Willowbrook pokylių salė
je . Kviečiami visi rėmėjai, 
dalyviai, draugai. Bus nuo
taikinga programa ir šokiai. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NE
KALTO Prasidėjimo Mergelės 
Marijos seselių rėmėjai malo
niai kviečia dalyvauti kovo mėn. 6 
d. metinėje šventėje—vakarienė
je. 2 v.p.p. šv. Mišios tėvų 
jėzuitų koplyčioje, kurias, už 
gyvus ir mirusius narius, aukos 
kun. Kęstutis Trimakas. Giedos 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Vargonais gros muz. J ū r a t ė 
Grabliauskienė. 3 v.p.p. Jau
nimo centro salėje kalbės ses. 
Margarita Bareikaite, kuri 
atvyksta iš Putnamo. Šventėje 
dalyvaus seselės Laimutė ir 
Danutė iš Lemonto. Meninę dalį 
atliks sol. Vilija Kerelytė, jai 
akompanuos A. Barniškis. Po to 
bus vakariene. Pakvietimus į 
šventę galite įsigyti „Sekly
čioje" arba tel.: 708-301-2413, 
773-585-3570. Savo dalyva
vimu paremsite taip svarbius 
seselių darbus Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J a u trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

• A m e r i k o s l ie tuviu r a d i 
jas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14 50 AM Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S Franosco, Chicago, IL 60632 

• DĖMESIO! VIDEO 
A P A R A T Ų SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iŠ 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos j amerikiet iškąja 
NTSC ir atvirkščiai, k re ip 
kitės i INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, ELi 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. Petras Bernotas.; 
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DRAUGO FONDAS 
4545V 

CHH 
TeL: 

VEST 631^ SfRHET 
ZAG0,1L 60629 
773-585-9500 

Nauja darbuotoja ALTo atstovybėje Vašingtone 

AUGINKIME „DRAUGĄ 
PER DRAUGO FONDĄ 

Mūsų išeivijos spaudos lei
dėjams yra nesibaigiantis rū
pestis ne vien tik finansai, bet ir 
nuolatinis laikraščio ar žurnalo 
tobulinimas, jo turinio gerini
mas, kad pa tenk in tų skai
tančiųjų skonį ir poreikius, kad 
leidinys tenkintų ne tik leidėjų 
užduotį, bet ir skaitytojo sie
kimus. 

Laikraščio tur in io gerini
mas vis labiau rišasi su jo finan
sine padėtimi, su honorarų 
mokėjimu s t ra ipsnių auto
riams. Prieš 20 a r daugiau 
metų „Draugo" turinį užpildė 
„antrabangiai" bendradarb ia i 
be honorarų. Šiandien jų dau
guma jau iškeliavę į amžinybę 
ir jų vietą užima jaunesni žur
nalistai, daugiausia iš Lietuvos, 
kuriems už straipsnius reikia 
mokėti honorarus . Šiems 
„Draugo" mokėjimams reikalin
ga didesnė Draugo fondo para
ma „Draugo" leidybai. Tas yra 
būtina tolimesniam „Draugo" 
dienraščio augimui, jo turinio 
gerinimui ir p lė t imui , kad 
laikraštis būtų skaitytojo lau
kiamas ir mėgiamas. 

Labai sunku mūsų išeivijos 
laikraščiams ar žurnalams išsi
laikyti iš prenumeratų pajamų. 
Jų išsilaikymui padeda nuola
tinės skaitytojų aukos bei ap
mokami skelbimai, kurie nėra 
gausūs. 

Aukos ateina ir „Draugo" 
dienraščiui atnaujinant prenu
meratas, švenčių, sukakčių ar 
specialių minėjimų metu. Pri
sideda kalendorių, a tv i rukų, 
loterijų bei metinių gegužinių 
ar pokylių pelno pajamos. Deja, 
jos nėra pakankamai gausios, 
mažėjančios, kaip ir mažėjantis 
„Draugo" prenumeratorių skai
čius dėl jo skaitytojų negalių, 
amžiui didėjant ir jų iškeliavi
mo į amžinybę. 

Ne paslapt is , kad ir šių 

dienų Lietuvoje ideologinė bei 
patriotinė spauda išgyvena lei
dybos finansinius sunkumus ir 
dėl to j a u nevienas la ikrašt is 
nu t raukė savo egzistenciją. Dėl 
lėšų a r leidėjų stokos sustojo 
„Naujienų" dienraštis, keli sa
vaitraščiai bei žurnalai ir išeivi
joje. 

Dėl mūsų spaudos suma
žėjimo, a r jos sunkumų nebegali 
tvirtai stovėti lietuvybės išlai
kymas išeivijoje, organizuotas 
mūsų tarpusavio ryšys ir ben
dravimas su Lietuva. 

F inans in ia i sunkumai ne 
kartą grasino ir „Draugo" leidy
bai, kur ia i j au 11 metų, bėdos 
atveju, nuolatos padeda Draugo 
fondas. Todėl labai svarbu tą 
fondo paramą „Draugui" tęst i 
toliau, per ateinančius metus , 
nes „Draugo" dienraščio reikš
mė mūsų pačių išlikimui sve
timuose vandenyse buvo, yra ir 
bus labai dideli. 

Todėl Draugo fondo 2005 
metų pavasar io lėšų telkinio 
vajus sk i r i amas dienraščio 
„Draugo" auginimui per Draugo 
fondą. 

Visus kviečiame būti dien
raščio „Draugo" augintojais per 
Draugo fondą, t ampant Draugo 
fondo nar ia is ar rėmėjais, at-
s iunčiant papi ldomus įnašus 
pavasario vajui. 

Čekius prašome rašy t i 
Draugas Foundation vardu ir 
k a r t u su pavasar io va jaus 
laiško a tkarpa grąžinti pridė
tame vokelyje. Visos DF aukos 
yra nurašomos nuo JAV fede-
ralinių mokesčių. 

Lauks ime Jūsų malonaus 
dėmesio ir paramos tolimes
niam „Draugo" dienraščio augi
nimui per Draugo fondą. 

Bronius J u o d e l i s 
DF Direktorių tarybos 

pirmininkas 

SKELBIMAI 
Advoka ta s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
Chicago , EL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

ToD free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
V y t e n i s Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BU TV ILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicaga, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos m a ž a i s m ė n e s i 
niais įmokėj imais ir p r i e ina 
mais nuoš imčia i s . R re ipk i -
'tės į M u t u a l F e d e r a l S a -
v i n g s , 2 2 1 2 W e s t C e r m a k 
Road . Te l . (773) 847-7747 . 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

A\d v o k ą t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
T e l . 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

•PIGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kertelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nut rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniaus ia i ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas r enkas i ameri
kiečių firmą tįst . 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viukai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Į Jungtinio Amerikos Pabal
tiečių Komiteto (JBANC), ALTo 
atstovybės Vašingtone, darbą 
2004 metų rugsėjį įsijungė 
teisės ir politikos mokslų spe
cialistė Dalia Grobovaitė. 

Prieš atvykdama į Jungti
nes Amerikos Valstijas, D. Gro
bovaitė baigė teisės bakalauro 
studijas Lietuvos teisės univer
sitete (LTU) ir politinius moks
lus Atviros visuomenės kolegijo
je . 2001 m. pradėjo Lietuvos 
teisės universiteto Europos 
Sąjungos teisės magistro studi
jas , ta ip pa t pradėjo dirbti 
Vyriausiąja teisės specialiste 
Vidaus reikalų ministerijos 
Tarptautinių reikalų ir Europos 
integracijos departamente. Lai
mėjusi JAV Vyriausybės Ful-
bright stipendiją 2002 m. D. 
Grobovaitė atvyko į Syracuse 
universiteto Maxwell fakultetą 
New York valstijoje Tarptauti
nių santykių magistro studi
joms. Čia bestudijuodama, Da

lia laimėjo stipendijas Taikos 
palaikymo operacijų seminarui 
New York ir praktikai Syracuse 
miesto Konfliktų analizės ir 
sprendimo pagalbos projekte 
kar tu su profesoriumi John 
Murray. 2003 m. vasarą ji buvo 
pakviesta dirbti Syracuse uni
versiteto Konfliktų pagalbos 
instituto profesoriaus J. Murray 
asistente. 2003 m. laimėjusi 
Vidurio Europos ir Robert Chu-
man stipendijas, rudens semes
trą Dalia praktikavosi Europos 
Parlamento Teisės skyriuje 
Liuksemburge. Tuomet Europos 
Sąjungos teisės magistro diplo
mu ji užbaigė studijas LTU, 
pris tatydama temą „Europos 
Parlamento instituciniai priva
lumai ir trūkumai: dabartis ir 
ateitis". Grįžusi į JAV, Dalia to
liau tęsė studijas Syracuse uni
versitete, 2004 m. birželio mėn. 
baigdama tarptautinių santy
kių magistro diplomu, tema 
„Alternatyvių rinkiminių mo

delių taikymas Europos Sąjun
goje". Likusią vasaros dalį Dalia 
praleido profesinėje praktikoje 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone. 

Šiuo metu D. Grobovaitė 
aktyviai atlieka organizacinį 
Pabaltiečių konferencijos ruoši
mo darbą. Daug dėmesio ir laiko 
skiria vizitams į Kapitolijų, kur 
aptariami Amerikos Pabaltie-
čiams svarbūs klausimai. Ši 
konferencija, tema „Amerikos Pa
baltiečių visuomeninė veikla: 
Ateities vizija", vyks kovo 3-5 
dienomis Vašingtone. Informa
cija apie registraciją ir konferen
cijos programa JBANC interne
to tinklalapyje: wwwjbanc.org 
arba ALTo įstaigoje tel. 773-
735-6677, faks. 773-735-3946, 
ei. paštu: AltCenter@aol.com 

Jungtinis Amerikos Pabal
tiečių komitetas yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos išlaikoma 
įstaiga Vašingtone. 

ALTo pranešimas 

• Kara l iauč iaus kraš to 
l i e t u v i š k u mokyklų paramai 
per Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugiją Čikagoje aukojo: $100 
Amerikos Lietuvių t au t in i s 
centras Los Angeles, CA, Pijus 
Pažeriūnas, Jonas Vasys. $50 
Antanas Girnius, Juozas Sa
bas, I rena Virkau. $20 Ričar
das Šlepetys. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Kara l iauč iaus 
k r a š t o l i e tuvybei" , 1394 
Middleburg, Ct., Naperv i l l e , 
IL 60540-7011. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
Gene Siskel Film Center 

kovo mėmesį ruošia Europos 
Sąjungos filmų festivalį, kuris 
vyks „The School of the Art 
Insti tute of Chicago". 

Tarpe kitų Europos Sąjun
gos valstybių, Lietuva pristatys 
Jono Vai tkaus kino juostą 
„Vienui vieni". 

Kovo 6 d., sekmadienį, 2:30 
v.p.p. ir kovo 7 d., pirmadienį, 
8:15 v.v. visi kviečiami pasi
žiūrėti šio, tikrais faktais su
kurto, įtempto siužeto filmo, 
kuriame vaidina žymiausi lie
tuvių aktoriai. 

Daugiau informacijos galite 
gauti, pasižiūrėję: 
w w w . s i 8 k e l f i l m c e n t e r . o r g . 
Bilietų kainos: suaugusiems - 9 
dol., s tudentams - 7 doi. 

„Draugo" informacija 

:hool o f t h e A r t Ins t i tu te of Chicago 

IIOPEAN mm 
FILM FEST1VAL 
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„Draugo" knygynėlis siūlo 
įsigyti nuostabiu Susanna Ku-
belka romanus „Ofelija mokosi 
plaukti" ir „Pagaliau per ketu
riasdešimt. Pasaulis priklauso 
savim pasitikinčiai moteriai". 

Susanna Kubelka von Her-
manitz gimė 1942 m. Lince prie 
Dunojaus. Baigusi mokyklą ne
ilgai dirbo mokytoja, paskui 
studijavo angių literatūrą. 1977 
m. gavo filologijos daktarės 
laipsnį už darbą apie aštuonio
likto amžiaus Anglijos rašyto
jas. Ilgokai gyveno Anglijoje ir 
Prancūzijoje, vėliau dirbo re
daktore Vienos laikraštyje „Die 
Presse". Dabar rašytoja gyvena 
Paryžiuje ir Vienoje. Jos sukur

tos knygos susilaukė pasaulinės 
sėkmės ir milijoninių tiražų. 
Lietuvių kalba išleisti labai po
puliarūs trys šios rašytojos ro
manai: „Šiandien madam pareis 
vėliau", „Ofelija mokosi plauk
ti" ir „Persprogęs korsetas". 

Knygoje „Pagaliau per ke
turiasdešimt. Pasaulis priklau
so savim pasitikinčiai moteriai" 
autorė iš esmės paneigia senus 
prietarus ir įrodo, kad nėra ko 
baimintis dėl amžiaus. 

Vienos knygos kaina 15 dol. 
Norintieji įsigyti šias ar kitas 
„Draugo" knygynėlio siūlomas 
knygas, prašome skambinti tel. 
773-585-9500. 

L SKELBIMAI 
• „Lietuvos Naš la ič ių 

globos" komi te tas gavo se
kančias aukas našlaičiams pa
remti: $400 — Česlovas Masai-
tis, Thompson, CT. $250 — 
John ir Virginia Damauskas, 
Woodridge, IL. $200 — Walter 
Wengri, Ricaboro, PA. $150 — 
Peter P. Pranis, J r . ; McAllen, 
TX; Joseph V. Roland, Arroyoa 
Grande, CA; dr. Saul ir Melody 
Vydas, Columbus, MS; Vincas 
ir Teresė Urbaitis, Cleveland, 
OH; Major Anne Krizauskas, 
Mėsa, AZ; Ada E. Sutkus, Be-
verly Shores, IN; Algis S. 
Gečas, Atlantic City, NJ; Stasė 
Mikelevičius, Hometown, IL; 
I rma M. Virkau, Downers 
Grove, IL; Julius D. Staniškis, 
Macedonia, OH; Gražina Ken-
ter , Danbury, CT; Irena J. 
Mazurkiewicz, North River-
side, IL; Violet R. Juodakis, 
Tucson, AZ; Joseph Noone, 
Philadelphia, PA. $20 — 
Izabelė S tankai t i s , Chester-
land, OH. 

A.a. Vida Biknait is atmi
nimui atsiuntė: $100 — Joseph 
Biknaitis, Mashpee, MA. $50 
— Prances ir Anthony Dou-
cetta, Longmont, CO. 

A. a. J o n o Bačansko (gy
venusio Pompano Beach, FL) 
atminimui atsiuntė jo vaikai 
šias aukas: $300 — Edwardas, 
Jonas, Rimas Bačanskai (Laud 
By — The — Sen, FL). $200 — 
Marytė ir dr. Robert Cranndall, 
Lighthouse Point, FL. $150 — 
Lora Bacanskas (Guardian 
Reallty, INC.) Gaithersburg, 
MD). $100 — Julius ir Lydia 
Klein, Niagara Falls, Ontario, 

Canada; George ir Gražina 
Sirusas, Flenington, NJ. $20 — 
Jurgis ir Elvyra Vodopolas, 
Gulfort, FL; Richard ir Ann 
Balconis, Maspeth, NY; Milia-
nija Krinickas, Maspeth, NY. 

Visiems aukotojams nuošir
džiausias ačiū! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas , 
2711 W. 71st St., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-476-2655. 
TAXID #36-41204191. 

DĖMESIO! 
Klausimas skyreliui 

„jūsų požiūris" 

Ar KGB archyvai turėtų būti išviešinti , ar ne? 

• Taip 

n Ne 

Atsakymus siųskite į redakciją, adresu: 
4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 
E-paštu: redakcija@draugas.org. 

http://www.lithoperachicago.org
http://www.jbanc.org
mailto:AltCenter@aol.com
http://wwwjbanc.org
mailto:AltCenter@aol.com
http://www.si8kelfilmcenter.org
mailto:redakcija@draugas.org

