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pirmenybės. 2005 m. 
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krepšinio žaidynės. 
2 psl. 
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11-osios proga. 
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Nauja anglų kalbos 
pamoka. 
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Iš Lietuvos Našlaičių 
globos komiteto darbų. 
Lietuvos prezidentas 
priėmė JAV ortopedus. 
Motinos ir vaiko rytas. 
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Spartas 
* Trečiąjį pralaimėjimą 

iš eilės ULEB Eurolygos an
trojo etapo (Top 16} F erupės 
rungtynėse patyrė Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) čempio
nas Kauno „Žalgiris". Trečia
dienį namuose kauniečiai po 
ypač nesėkmingo antrojo kėli
nio 81:82 pralaimėjo Bolonijos 
„Ciimamio" (Italija) krepšinin
kams ir prarado galimybe iško
voti vietą finalo ketverto tur
nyre. Aikštelės šeimininkų gre
tose sėkmingiausiai žaidė Ro-
bert Pack — 29 taškai, 2 atko
voti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs 
perdavimai. 

* Trečiadienį Belgijoje 
vykusiose tradicinėse „GP 
Wanzele" dviratininku lenkty
nėse tryliktąją vietą užėmė 
„Jartazi-Revor" komandai 
atstovaujantis Vytautas Kau
pas. Lietuvos dviratininkas 168 
km distancijos finiše 4 minutes 
pralaimėjo antrus metus iš ei
lės varžybų nugalėtoju tapu
siam belgui Steven Caethoven. 

* Šešiasdešimt dviejų 
dalyvių tarptaut iniame 
šachmatininkų turnyre ,.Ac-
ropolis 2005" Graikijos sosti
nėje Eduardas Eozentalis po 
keturių ratų turi tris taškus bei 
dalijasi antrąją-keturioiiktąją 
vietas. Trečiadienį Lietuvos 
šachmatininkas ketvirtojo rato 
partijoje po pustaškį pasidalijo 
su gruzinu Zviad Izorija. Varžy
bų Atėnuose nugalėtojas paaiš
k ė s D! T ladienį. 

Naujausios 
žinios 

* Premjeras apdovanojo 
Metu mokytojus. 

* Seniūnai siūlo savival
dybių tarybos narius rinkti 
ir diauriamandatėje, ir vien-
mar latese apygardose. 

* Bus išleista 500 litų 
proginė aukso moneta. 

Valiutų santykis 
I IISD -2.569 LT 

; E! I* 3 452 LT 

Su Kovo 11-ąja — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena! 
Prezidento kalba 15-ųjų Nepriklausomybės atkūrimo metinių proga 

1990 m. 124 deputatams balsavus už, nė vienam nebalsavus prieš ir 6 susilaikius — Lietuvos Aukščiausioji Tary-
ba-Atkuriamasis Seimas paskelbė Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. Iš kairės: K. Motieka, B. 
Kuzmickas, V. Landsbergis, Č. Stankevičius ir A. Sakalas. viadi mir*> G Ulevič iaus (ELTA) nuotr. 

Mieli Lietuvos žmonės, 
Penkiolika metų gyvename 

nepriklausomoje, demokratinė
je Lietuvos valstybėje. Penkio
liktąjį kartą minime mūsų Per

galės dieną - 1990 metų Kovo 
11-ąją. Tai diena, kai su
traukėme net penkis dešimtme
čius trukusios sovietinės okupa
cijos pančius. Ir šį pasaulį nu

stebinusį žygdarbį atlikome 
mes patys — Lietuvos žmonės, 
nugalėję okupantą vien savo ne
palaužiama valia, vienybe ir be
ribiu pasiaukojimu. 

Didžiai prasminga, kad 
šiandien šioje istorinėje salėje 
esate Jūs, Nepriklausomybę, pa
skelbė Kovo 11-oios Akto signa
tarai. Jus vieningai išrinko Lie
tuvos žmonės ir Jūs drąsiai 
įvykdėte Tautos valią - balsa
vote už Nepriklausomą Lietuvą. 
Tuo pačiu su Jumis kartu balsa
vo visa Lietuva. 

Kovo 11-osios Aktas reiškė 
daugiau negu formalų Nepri
klausomybės atkūrimą. Išsiva
davo Lietuvos žmonių dvasia. 
Tą dieną visam pasauliui pa
reiškėme: nuo šiol būsime laisvi 
ir kursime savo valstybę. Lietu
voje dar siautėjo okupantai, dar 
laukė sunkiausias mūsų tvirty
bės išbandymas - kraujo aukos 
pareikalavę tragiški 1991-ųjų 
Sausio įvykiai. Tačiau iš neprik
lausomybės kelio mes nepasu
kome ir savo laisvę apgynėme. 

Gilus ryšys sieja dvi svar
biausias naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos datas - Vasario 16-ąją 
ir Kovo 11-ąją. 

Jei nebūtų buvę 1918 metų 
Vasario 16-osios, šiandien ne
būtų ir Lietuvos. Ne per vieną 
dieną ir anuomet buvo atkurta 

mūsų valstybė. Ir tada už Ne
priklausomybę teko mokėti pa
čia aukščiausia kaina — aukoti 
savo gyvybę. 

Jei nebūtų buvę Kovo 11-
osios, okupantas ir Vasario 16-
ąją būtų ištrynęs iš istorijos. 
Šias dvi datas skiria 72 metai, 
tačiau Lietuvos valstybę kūrę ir 
dėl jos aukojęsi Lietuvos sūnūs 
bei dukros stovi greta — tai Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
signatarai, tai Nepriklausomy
bės kovų savanoriai ir Sausio 
13-ąją žuvę mūsų laisvės gynė
jai, tai porkario metų ir Medi
ninkų posto aukos. Juos sujun
gė istorija. Ir amžiams įrašė į 
savo puslapius. 

Istoriškai penkiolika metų 
— labai neilgas laiko tarpas, 
mūsų atkurtoji valstybė dar vi
siškai jauna. Tačiau nuėjome 
jau labai toli. Nereikia ieškoti 
įrodymų. Jie — čia. Juk šian
dien šioje salėje posėdžiauja 
Seimas, išrinktas Lietuvos — 
jau NATO ir Europos Sąjungos 
narės — piliečių. Tai, kas dar 
vakar atrodė tik tolimos ateities 
svajonė, tapo šios dienos tik
rove. Nukelta į 5 psl. 

Rusijos ministras metė terorizmo šešėlį ant 
Lietuvos laisvės kovotojų 

). Marcinkevičius švenčia 75 
metų jubiliejų 

Maskva/Vilnius, kovo 10 
d. (BNS) — Lietuva pareiškė 
nusistebėjimą Rusijos užsienio 
reikalų ministro Sergej Lavrov 
pasisakymu, kuriame kovotojai 
prieš sovietinę okupaciją arba 
už tautų laisvę netiesiogiai ta
patinami su teroristais. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministrą Antaną Valionį priver
tė sureaguoti trečiadienį Mask
voje, 9-jame Pasauliniame Rusi
jos liaudies susirinkime S. Lav
rov išsakyti samprotavimai apie 
kovą su terorizmu. 

„Bandymas, kaip 'šaltojo 
karo' laikais, dalinti teroristus į 
'savus' ir 'svetimus' toks pat ab
surdiškas, kaip ir svarstymai 
apie 'gerus' ir *blogus' fašistus. 

Būtent todėl negalima leisti 
bandymų perrašyti Antrojo pa
saulinio karo istorijos, patei
kiant išvaduotojus kaip okupan
tus, o hitlerininkų parankinius 
— laisvės kovotojais. Abiem at
vejais 'dvejopi standartai' nepri
imtini ir amoralūs. Atsakymas į 
teroro iššūkį, kaip ir atsakymas 
į prieš 60 metų fašizmo mestą 
iššūkį, gali būti tik aiški ir nuo
sekli terorizmo atmetimo pozici
ja, kokiais šūkiais būtų bando
ma uždengti savo piktadarys
tes", sakė S. Lavrov. 

Paprašytas pakomentuoti 
Rusijos užsienio reikalų minis
tro S. Lavrov pasisakymą A. Va
lionis sakė „sutinkąs su minis
tru, kad negalima taikyti dvigu

bų standartų". 
..Todėl manau, kad išvaduo

tojais negalima vadinti nei hit
lerininkų, nei Stalin pakalikų. 
Jei ministro vertinimai skirti ir 
mūsų partizanams, tai Lietuva 
prisimena ir gerbia jų pasiauko
jimą kovojant dėl mūsų laisvės 
bei šalies Nepriklausomybės. 
Manau, kad juos galėtų pagerb
ti ir demokratijos kelią dekla
ruojanti Rusija", sakė A. Valio
nis. 

„Keista, kad Rusijoje 'tero
ristais' vadinami visi, kovojan
tys už savo tautos laisvę. Mes 
tokios pozicijos negalime su
prasti, kaip ir to, kas vyksta Če
čėnijoje", sakė Lietuvos UR mi
nistras. 

A. Kvvasnievvski dėkoja lietuviams už gerus santykius 
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 

— Lenkijos prezidentas Alek-
sandr Kwasniewski savo kalbo
je Seime ketvirtadienį daugiau
siai dėmesio skyrė dvišaliams 
Lietuvos ir Lenkijos santy
kiams, narystei tarptautinėse 
organizacijose ir dėkojo Lietu
vos žmonėms už jų paramą ge
rų dvišalių santykių kūrimui. 

,.Noriu nulenkti galvą prieš 
visus Lietuvos piliečius, kurie 
buvo už šalių bendradarbiavi
mą", sakė Lenkijos prezidentas, 
pridurdamas, kad abiejų šalių 
istorijoje buvo ir sunkių įvykių, 
kas lėmė kartais pasirodantį 
nepasitikėjimą vienai kita. 

Savo kalboje A. Kwas-
niewski ne kartą pabrėžė, kad 
džiaugiasi abiejų šalių pasieki
mais, integruojantis į tarptau
tines struktūras — Europos są
jungą (ES) ir NATO. 

„Jeigu kelio pradžioje kas 
nors būti; pasakęs, kad būsime 
ES ir NATO narės, o 2007 m. 
Lietuva taps eurozonos nare, 
būčiau vertinęs tai kaip svajo
nę. Prieš jus stovi laimingiau
sias pasaulyje žmogus. Dabar 
mes esame regiono ir visos Eu
ropos saugumo faktorius", Sei
mo nariams kalbėjo A. Kwas-
niewski. pabrėždamas, kad 
Lenkija tvirtai laikosi pozicijos, 
kad jos suverenitetas ir saugu
mas susijęs su Lietuvos suvere-

Vllniaus universiteto Senatas Lenkijos prezidentui Aleksandr Kwas-
niewski suteikė Vilniaus universiteto garbės daktaro vardą. Nuotr.: A 
Kwasniewski (k) ir universiteto rektorius Benediktas Juodka. EKosnuotr 

nitetu ir saugumu. 
Pasak Lenkijos prezidento, 

glaudus abiejų šalių bendradar
biavimas juntamas ne tik aukš
čiausiu lygmeniu, bet ir tarp pa
prastų žmonių. 

Lenkijos prezidentas ne 
kartą pabrėžė Lenkijos ir Lietu
vos išaugusias galimybes regio
ne. Jo kalboje ne kartą buvo pa
minėtas ir dalyvavimas Ukrai
nos procesuose. 

Pasak A. Kwasniewski, 
Lenkija pasisako už atvirumą 
narystei ES ir NATO ne tik Uk
rainai, bet ir Turkijai. 

„Nereikia nustatyti Euro
pos integracijos ribų. Lenkija 
remia narystės ES siekį, jei tik 
jį lydį kitos nuoseklios refor
mos. Manome, kad ir Turkijai 
atsirastų naujų galimybių įsto
jus į ES", sakė jis. 

Kalboje jis užsiminė ir apie 
Pergalės dieno minėjimą Mask
voje. 

Pasak A. Kwasniewski, ge
gužės 9-oji turi įvairią prasmę -
ji buvo ir palengvėjimas dėl per
galės prieš nacius, ir rūpestis 
del tautos suvereniteto išlaiky
mo. 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 
— Įsimintinas sutapimas: Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo penkioliktųjų metinių iš
vakarėse 75 metų jubiliejų 
švenčia poetas Justinas Mar
cinkevičius. Vienas garsiausių 
Lietuvos kūrėjų buvo ir vienas 
mūsų valstybės laisvės šauklių, 
aktyviai dalyvavusių Sąjūdžio 
veikloje, rašo dienraštis „Lietu
vos rytas". 

2005-uosius galima taip pat 
laikyti ir J. Marcinkevičiaus 
kūrybinio penkiasdešimtmečio 
metais. 

1955-aisiais poetas išleido 
pirmąjį eilėraščių rinkinį „Pra
šau žodžio". 

- Ką jums, kaip žmogui ir 
kūrėjui, reiškia šios trys sukak
tys ir toks tarsi mistiškas jų su
tapimas?, „Lietuvos rytas" pa
klausė J. Marcinkevičiaus. 

- Kuo ilgiau žmogus gyveni, 
tuo daugiau įvairiausių sutapi
mų atsiranda. Nelaikyčiau jų 
mistiškais, nors šias datas, jei 
galėčiau, bent šiek tiek pakore
guočiau. Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą bent penke
riais metais paankstinčiau -
kad mano tėvas būtų spėjęs 
įkvėpti bent gurkšnį laisvės 
oro. 

O pirmosios knygelės išlei
dimą nukelčiau į priekį bent 
penkeriais metais. Manau, kad 
tąsyk joje būtų mažiau prastų 
konjunktūriškų tekstų. 

Sunkiau su mano septy
niasdešimt penkeriais metais: 
būtų gerai numetus bent de
šimt, tačiau čia pat imu derėtis 
- o kodėl ne penkiolika, ne dvi
dešimt penkerius? Neturėčiau 
nieko prieš, jeigu ir daugiau. 
Bet yra kaip yra. 0 šiaip jau tos 
datos — likiminės. Bent man. 

Poeto jubiliejaus proga 
Kauno menininkų namuose 
rengiama teatro ir muzikos im
presija „Ištylėti žodžiai" pagal 
J. Marcinkevičiaus eiles ir Vid
manto Bartulio muziką. 

Garbiojo poeto sukaktis bus 
pažymima ir kovo 22 d. Lietu
vos mokslų akademijoje. Lietu
vos rašytojų sąjungos ir Moks
lininkų rūmų bendrame rengi
nyje bus pristatytos šįmet iš
leistos jubiliato knygos. 

Justinas Marcinkevičius 
Valdo K o p ū s t o ELTA) nuotr 

Rašytojų sąjungos leidykla 
leidžia garsiąją J- Marcinke
vičiaus draminę trilogiją „Min
daugas. Mažvydas. Katedra" 
kartu su 1997 metais parašyta 
dramine apysaka ..Daukantas". 

Atskiru leidiniu išleidžia
ma J. Marcinkevičiaus draminė 
poema „Ikaras" kartu su poe
ma „Prometėjas". Žmogaus 
dvasios laisvę išaukštinantį 
diptiką mitologiniais motyvais 
leidžia „šviesos" leidykla. 

Šių metų Vilniaus knygų 
mugėje viena perkamiausių bu
vo J. Marcinkevičiaus poezijos 
rinktinė , Amžino rūpesčio pie
va", kurią išleido sostinės lei
dykla „Versus aureus". Soli
džioje rinktinėje sudėta 1962-
2004 m. poeto kūryba. 

Vilniaus universitete bai
gęs lituanistikos studijas, J. 
Marcinkevičius kurį laiką dirbo 
redakcijose, buvo Lietuvos ra
šytojų sąjungos valdybos sekre
torius, vėliau — pirmininko pa
vaduotojas. Rašytojas buvo ir 
tebėra daugelio komisijų, ko
mitetų, tarybų, organizacijų 
narys. 

Už savo kūryba J. Marcin
kevičius apdovanotas Lietuvos 
valstybine premija. Nacionali
ne premija (2001), tarptau
tinėmis J. G. Herder (1998) ir 
Baltijos Asamblėjos (2001) pre
mijomis, „Santarvės"* premija 
(1994), taip pat Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
III laipsnio (1992) ir I laipsnio 
(1997) ordinais. 

Vieno iškiliausių lietuvių 
poetų kūryba išversta į kelias
dešimt užsienio kalbų, tarp jų 
— italų, rusų, vokiečių, estu. 
vengrų, prancūzų, norvegų, 
bulgarų, anglų, armėnų, gruzi
nų, mongolų ir kita? pa: 
kalbas. 

Seimo nariai 
siūlo Rusiją 
pašalinti iš 

tarptautinių 
organizacijų 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 
— Seimo Tarpparlamentinių 
ryšių su Čečėnijos Respublika 
Ičkerija grupė ketvirtadienį pa
ragino tarptautinių organiza
cijų ir Europos Parlamento va
dovus sustabdyti Rusijos vyk
domą čečėnų tautos genocidą. 

Pasak parlamentarų, bū
tent ligšiolinė Vakarų valstybių 
tyla stebint kruvinus Rusijos 
išpuolius Čečėnijoje yra nesi
baigiančio karo, taip pat teisė
tai išrinkto Čečėnijos preziden
to Aslan Maschadov žūties 
priežastis. 

„Gerai žinodami Putin 
mentalitetą nesėsti prie derybų 
stalo ir naikinti čečėnų tautą, 
Vakarų valstybės nieko nepa
darė, kad būtų sustabdyta kru
vinos kovos. Už prezidento A. 
Maschadov nužudymą atsako
mybę turi prisiimti visos tarp
tautinės organizacijos", sakė 
grupės vadovas Rytas Kupčins
kas. 

Tarpparlamentinių ryšių 
su Čečėnija grupė ketvirtadienį 
kreipėsi į Europos Tarybos par
lamentinę asamblėją, Europos 
Parlamentą ir Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Orga
nizaciją (ESBO), siūlydama pa
reikalauti Rusiios paskelbti pa
liaubas ir pradėti derybas su 
Čečėnijos sukilėliais. 

Jei Rusija nereaguos į Va
karų reikalavimą nutraukti 
karą Čečėnijoje, parlamentarai 
siūlo ją pašalinti iš Europos Ta
rybos ir ESBO narių. 

Čečėnijos Respublikos Ič-
kerijos atstovė Baltijos šalims 
Aminat Saijeva paprašė Lietu
vos parlamentą nelikti nuoša
lyje stebint Rusijos vykdomą 
čečėnų tautos genocidą ir per 
savo atstovus tarptautinėse or
ganizacijose įtakoti Rusiją, kad 
ši nutrauktų karo veiksmus 
Čečėnijoje. 

Sveikatos 
apsaugos 
po l i t i ka 

A, J. Backlul 
pr imena nacius 

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA) 
— Sprendimą valstybės lėšo
mis sumokėti už nėščiosioms 
atliktą ankstyvą vaisiaus gene
tinio apsigimimo diagnostiką 
Vilniaus arkivyskupas metro
politas kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis vadina nemoraliu, o 
valstybės sveikatos politiką ly
gina su nacių žmonių giminės 
genetinio gerinimo politika. 

Antradienį pristatęs numa
tomą finansuoti programą svei
katos apsaugos ministras Žilvi
nas Padaiga pažymėjo, kad lai
ku nustačius genetinių apsigi
mimų riziką galima nutraukti 
nėštumą ir „taip išvengti labai 
skandžių pasekmių tiek šeimai, 
tiek visuomenei, tiek tokiam 
vaikui gimus". 

..Ministro Ž. Padaigos pasi
sakymas leidžia susidaryti nuo
monę, jog jis yra eugenikos — 
žmonių giminės genetinio geri
nimo — šalininkas Siūloma 
naujausius mokslo pasiekimus, 
naudoti ne tam, kad nustačius 
ligą ; būtų gvdoma. bet tam. 

Nukelta į 5 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

ŠALFASS praneša 

2005 m. ŠALFASS-gos jaunučių 
krepšinio pirmenybės 

Papildydami mūsų anksty
vesnį pranešimą, skelbiame, 
kad 2005 m. Š. Amerikos Lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės įvyks 2005 m. 
balandžio 23-24 d. Čikagoje, IL. 
Vykdo — Čikagos ASK „Li-
tuanica". 

Vasario 19 d. užsibaigusios 
pirminės registracijos duome
nimis, žaidynėse numato daly
vauti per 40 komandų, tačiau 
dar ne visi klubai atsakė. 

Varžybos bus vykdomos 
šiose berniukų ir mergaičių 
grupėse: B (1989—1990 m. gi
mimo); C (1991—1992 m.); D 
(1993—1994 m.); E (1995— 
1996 m.) ir F „Molekulių" (1997 
m. gimimo ir jaunesnių) . 
Molekulių grupėje komandos 
yra mišrios (Co-Ed). 

Jaunesnių grupių žaidė
jams yrą leidžiama kartu žaisti 
ir vyresniųjų grupėse, kiek lei
džia laikas aplinkybės. Mer
gaitėms yra leidžiama žaisti 
berniukų komandose, tačiau ne 
atvirkščiai. 

Dalyvauti kviečiami visi 

lietuvių sporto klubai ar kitokie 
vienetai, atlikę metinę 2005 m. 
ŠALFASS- gos narių registra
ciją, iki kovo 31 d. imtinai, 
pagal registracijos tvarką. 

Galutinė k o m a n d ų ir 
žaidėjų registracija privalo 
būti atlikta iki 2005 m. kovo 
31 d. imtinai, pas žaidynių 
vadovą, šiuo adresu: 

Dr. Donatas Siliūnas, '5116 
Illinois Ave., Lisle, IL 60532, 
USA. Tel. 630-852-4026; 
Fak-sas: 630-852-4026; 
E-maii: dsiliunas@aol.com 
Website: www.lituanica.org 

Po galutinės komandų re
gistracijos bus paskelbtas galu
tinis varžybų formatas, tvarka
raštis ir kita tolimesnė informa
cija. Detalesnes instrukcijas 
gauna krepšinį žaidžiantys 
ŠALFASS sporto klubai. 
ŠALFASS-gai nepriklausantieji 
vienetai kreipkitės į dr. D. 
Siliūną. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

ŠALFASS-gos krepšinio 
komitetas 

VEL 
Ž. SAVICKO 
TRIUMFAS 

Lietuvos stipruolis Žydrū
nas Savickas trečius metus iš 
eilės laimėjo prestižines 
„Arnold's Strongman" varžy
bas. Už pergalę pirmą kovo 
savaitgalį Columbo, OH, vyku
siame turnyre 29 metų lietu
viui atiteko apie 40,000 JAV 
dolerių vertės visureigis 
„Hummer H3" ir piniginė pre
mija. 

Antrąją vietą užėmė pa
saulio čempionas ukrainietis 
Vasilij Virastiuk, trečiąją — 
airis Glenn Ross. Turnyre daly
vavo dešimt stipruolių. „Ar-
nold's Strongman" varžybos yra 
viena kultūrizmo legendos, 
dabartinio Kalifornijos guber
natoriaus Arnold Schwar-
zenegger sumanyto renginio 
„Arnold Fitness Weekend" 
dalių. 

(Elta) 
Ž y d r ū n a s S a v i c k a s vėl l a imė jo žymiąs ias „Arnold 's S t r o n g m a n " v a r ž y b a s . 

T o m o Č e r n i š e v o (El ta ) nuo t r . 

PRAĖJĘS SAVAITGALIS BUVO PILNAS 
SPORTINIŲ ĮVYKIŲ 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 
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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 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

2005 S. AMERIKOS LIETUVIŲ 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

2005 metų Š. Amerikos 
Lietuvių plaukimo pirmenybės 
įvyks 2005 m. gegužės 14 d., 
šeštadienį, John Carroll uni
versiteto (JCU) Johnson Na-
tatorium (baseine). JCU adre
sas yra: 20700 North Park 
Boulevard, University Heights, 
Ohio. Johnson Natatorium yra 
Campus šiaurės-rytų dalyje, 
prie South Beivoir Blvd. Įva
žiavimas į Campus — iš S. 
Beivoir Blvd. Baseinas yra 25 
jardų ilgio ir turi 6 takelius. 
Varžybas rengia Cleveland 
LSK Raibas". 

Registracija ir apši l imas 
— nuo 6 vai. p.p. Varžybų 
pradžia 6:30 vai. vak. 

Varžybos vyks šiose kla
sėse: vyrų ir moterų (17-24 
metų), senjorų vyrų ir moterų 
(25 m. ir vyresnių), berniukų ir 
mergaičių — 15-16 metų, 
13-14 m., 11-12 m., 9-10 m. ir 
8 metų bei jaunesnių. Taip pat 
bus pažymėti 6 metų ir jaunes
ni vaikai, jei tokių atsirastų. 
Klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. 

Programa apima visus sti
lius Šuolių į vandenį nebus. 
Estafečių irgi nebus. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių kilmės 
plaukikai. 

Išankstinė dalyvių regis
tracija iki 2005 m. balandžio 
30 d. imtinai: Algirdas Biels-

kus, 34251 Ridge Rd., Apt. 408, 
Willoughbyr-OH 44094-2969, 
USA. Tel. 440-833-0545; Fak
sas: 216-481-6064; E-mail: 

Vytis@VPAcct.com 
Arba: Pilypas Taraška, tel. 

440-944-7743; cell. tel. 440-478-
8539 E-mail: 

ptaraska@yahoo.com 
Nevėluokite registruotis! 

Jei vėluojate, praneškite A. 
Bielskui ar P. Taraškai tele
fonu, faksu ar E-mail. Laiku 
užsiregistravusieji, jei reiks, 
gaus papildomas instrukcijas. 

Smulkesnes informacijas 
gauna klubai ir mums žinomi 
plaukikai. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Pirmasis kovo mėnesio 
savaitgalis Čikagos lietuvių 
sporto mėgėjams atnešė ne
mažai sportinių renginių, ku
riuose reiškėsi mūsų tautiečiai. 
Šeštadienį ir sekmadienį Le-
monto Parkų apylinkės salėje 
buvo Čikagos Lietuvių krep
šinio lygos surengta „Žvaigž
džių diena", o sekmadienio 
popietę ten pat vyko šios lygos 
dalyvių pusfinalio rungtynės. 

Sekmadienį taip pat rung
tyniavo ir „Lituanicos" futbolo 
komanda „Metropolitan" pir
menybių užbaigoje „Odeum" 
pastate Villa Park, IL. 

Šeštadienį vakare į Le-
monto Park apylinkės salę su
gužėjo apie 400 sporto sirgalių 
ir ją pripildė taip, kad pritruko 
vietų. Jau seniai buvo susirinkę 
tiek daug į lietuvių sporto ren
ginį, kaip praėjusį šeštadienį. 
Jie čia matė įvairių varžybų. 

Vakaro metu įvyko ne
mažai įdomių krepšinio pasi
rodymų, kuriuose dalyvavo 
vaikai ir suaugusieji. Jaunimas 
čia pademonstravo savo suge
bėjimus, kaip reikia driblin-
guoti su kamuoliu, kaip mesti į 
krepšį ir pan. Buvo ir tritaškių 
metimo konkursas, kur iš 18 

dalyvių į finalą pateko ir 12-
metis Modestas Masilionis, vė
liau tarp vyrų užėmęs II vietą, 
nežymiai pralaimėjęs žinomam 
snaiperiui Remigijui Narvilui. 

Taip pa t buvo r e n k a m a s 
„oro karalius", kur iuo tapo 
Egidijus Stanislauskis. Be to, 
buvo metama į krepšį iš vidurio 
aikštės. Nugalėtojui buvo pa
skirtas 300 dol. prizas. Kadangi 
laimėtojai buvo du, ta i prizas 
buvo padalintos, o vienu iš 
laimėtojų irgi buvo jau^ieolif. 

Pagrindinėse rungtynėse 
susitiko dvi lygos r inkt inės , 
kurios buvo pasivadinusios 
„milžinais" (apie 2 metrus tu
rintieji žaidėjai) ir už juos ge
rokai žemesni, turėję „mažylių" 
vardą. Įdomiausia, kad rung
tynes 110:94 laimėjo „mažyliai". 

Čia buvo ir oficialioji dalis: 
sugiedoti Lietuvos ir JAV him
nai, kuriuos atliko žinoma dai
nininkė iš Lietuvos Veronika 
Povilionienė bei vietinė dainos 
entuziastė Robertą Pažamec-

Jaunie j i k r e p š i n i n k a i „Žvaigždžių d i e n o s " renginyje L e m o n t P a r k 
apylinkes p a s t a t e , kovo 5 d., vakare . M. Masi l ionis — Nr. 13 — laimėjo 
ant rą vieta ilgų t r i t a š k i ų met imų konkurse . 

E . Š u l a i č i o n u o t r a u k o s 

kaitė; kalbėjo kunigas Jaunius 
Kelpšas. Beje, viešnia iš 
Lietuvos taip pat padainavo ir 
kelias kitas dainas. 

Sekmadienį įvykusiose pus
finalio rungtynėse, kurias ste
bėjo apie 300 krepšinio entuzi
astų, „Panevėžio" komanda 
netikėtai įveikė „Radviliškį" 
53:48. Apie pusantro šimto jos 
gerbėjų, vilkinčių „Kalnapilio" 
uniformas, „tiesiog kraustėsi iš 
proto". Antrame pusfinalyje, 
kaip ir buvo laukta, „Alytaus" 
komanda nugalėjo „Kretingą" 
66:58. Laimėtojai šį savaitgalį 
— šeštadienį ir sekmadienį 
varžysis „superfinale" (bus dve
jos rungtynės) dėl „Amerikos 
lietuvio" t au rės . Be to, bus 
rungtynės dėl III vietos, o taip 
pat ir senjorų finalas. 

Taigi ir šis savaitgalis bus 
pašvęstas krepšiniui. Tuo bus 
baigtas j au antrasis Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos 
sezonas. 

Ed. Šulaitis 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGKM* 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, i L 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

UetiMar-s sutvarkys danes už pnenama kaną. 
Sussanmi kabėti angkskai arta letuvtškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn. IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V&NAS, MD., &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

„Superfinalo" rungtynės 
Pirmosios „superfinalo" rungtynės t a rp „Kalnapilio" ir 

„Alytaus" komandų bus sužaistos kovo 12 d., šeštadienį, 8:45 vai. 
vak., o antrasis susitikimas vyks kovo 13 d., 4 vai. popiet. 
Čempionu taps komanda, kuri, pagal dviejų rungtynių rezultatus 
turės geresnį taškų skirtumą. Vienintelės rungtynės dėl trečiosios 
vietos, dėl kurios grumsis „Radviliškio" ir „Kretingos" 
krepšininkai, vyks kovo 12 vai., šeštadienį, 7:30 vai. vak. E.Š. 

LIETUVIAI FUTBOLININKAI NUGALĖJO „EAGLES" 5:3 

:i Žvaigždžiu Ą;or,r,'.~ p m c r a r n o ' 
I k m m k a s S Zilvs su žmnn,i 

m i ' i * . }<-i7i-' 

Roborta Pažamerka i t e gieda J A V 
ir L ie tuvos h imną „Žva igždž ių 
d ienos" programoje, I .emonf P a r k 
.ipv'.-.r.kes saii-io kovo 5 d. 

Nemažiau įdomios buvo 
salės pirmenybių futbolo rung
tynės ,Odeum" pasta te Villa 
Park , IL. Kadangi tą pačią 
dieną Lemonte vyko krepšinio 
pusfinalio rungtynės , tai 
paskutinio pirmenybių rato 
susitikimą ta rp lietuvių 
„Lituanicos" ir lenkų „Eagles" 
komandų stebėjo gal tik 
pusšimtis prisiekusiųjų futbolo 
entuziastų. Jomis buvo užbaig
tos šių metų salės futbolo pir
menybės. 

Jos šiemet lietuviams buvo 
sėkmingos, nes buvo iškovota 
III vieta pačioje aukščiausioje 
grupėje, kuri vadinasi „Major" 
divizija. Paskutinėse — devin
tose iš eilės — rungtynėse lietu
viai įveikę savo varžovus 5:3, 
surinko 18 taškų ir užėmė pri
zinę vietą. Beje, tai jie buvo 
užsitikrinę ankstesni sekma
dienį, kadangi kitos komandos 
nebegalėjo mūsiškių pavyti. 
Lietuviai negalėjo pakilti i 
aukštesnę vietą, nes abi tur
nyrinėje lentelėje greta stovėju
sios komandos irgi laimėjo savo 
susitikimus. 

Pirmoje vietoje buvo 
„Schvyabcn" surinkusi 21 tašką, 
o antroje — „Sockers". surinkę 
20 taškų. 

Lietuvių pergalė priei 
lenkus daugiau huvo tik garbės 
reikalas, nes ta komanda ne
kartą buvo iškovojusi čempionų 
titulus. Si karta 'lietuviai buvo 
už juos žvmiai pranašesni -Jau 

pirmame kėlinyje dviem 
Laimono Bytauto ir vienu 
Edvino Trinkūno rezultatyviais 
įvarčiais mūsiškiai vedė 3:0. O 
tuoj po per t raukos tas pats 
Bytautas rezultatą padidino 
4:0. Tačiau tada lietuvių gynyba 
lyg ir buvo užmigusi, tuo lenkai 
pasinaudojo ir per 5 minutes 
net tris ka r tus nuginklavo 
„Lituanicos" var tus saugojusį 
Irmantą Šatą. Bet rungtynių 
pabaigoje buvo surengta rezul
tatyvi a taka , kurios metu 

Viktoras Olšanskas padidino 
rezultatą — 5:3. 

Norisi pagirti lietuvių 
komandos trenerį Algimantą 
Šalkauską ir komandos vady
bininką Albertą Glavinską už jų 
didelį rūpestį komanda ir 
paskirtą laiką jos reikalams. 

Taip pat reikia paminėti, 
jog kovo 13 d., 1 valandą po 
pietų, Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte posėdžių kambaryje 
įvyks „Lituanicos" futbolo klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas. 

J ame kviečiami dalyvauti ne 
vien nariai , bet ir tie, kuriems 
rūpi lietuvių futbolo klubo 
ateitis Čikagoje. Beje, šį rudenį 
„Lituanicos" futbolo klubas ren
giasi minėti savo 55-sias gyva
vimo metines. Įsteigtas antro
sios bangos ateivių, dabar šis 
klubas daugiaus ia remiasi 
„trečiabangininkais", kurie pa
deda išlaikyti klubo steigėjų 
mintį — per sportą garsinti 
lietuvių vardą Amerikoje. 

Ed. Šulait is 

,Litij ; iniros" futbol ininkai su vadovais 
škovojo III v ie tą . .Metropoli tan maior 

po >-i'kmingu 
lygoje 

u 2005 futbolo p i r m e n y b ė s e , ku r iose 
E. Š u l a i č i o n u o t r 
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VIEŠPATIES DOVANA — SĄJŪDŽIO 
CUNAMI PRIEŠ 1 5 METŲ 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Praėjusiame amžiuje vals
tybės atkūrimo aktas Lietuvos 
nepriklausomybė pirmą kartą 
buvo paskelbtas Vilniuje 1918 
m. vasario 16 d. Ši data, kaip 
hipnotizuojantis šviesulys, vei
kia kiekvieno susipratusiu ša
lies piliečio sąmonę. J i niekada 
nebus ištrinta iš Lietuvos vals
tybės istorijos. Nepriklausomy
bė prikėlė tautą. Laisvė pažadi
no kūrybines galias. Lietuvos eko
nomika lygiavosi į danų ir suo
mių. Atsigavo ir buvo puoselėja
ma tautinė kultūra, švietimas. 
Šalyje brendo jaunų piliečių 
kartos. Laisvo dvidešimtmečio 
gyvenimo vaisiais naudojamės 
iki šiol. 

Trijų didžiųjų kaimynių 
valstybių politika Lietuvos at
žvilgiu iš esmės niekada nebuvo 
draugiška. Maža to, jų politika 
tapo atvirai agresyvi. Lietu
vos istorikams, mėgstantiems 
pasivaikščioti apie autokratinį 
ir net „kruviną" A. Smetonos 
režimą visada pravar tu pri
minti spalvingą „demokratijų" 
juostą aplink tuometinę Lie
tuvą. Ar galėjo Lietuvoje tarpti 
tobula demokratija prašieptų 
nasrų apsuptyje? 

Lenkija 1938 m. kovo 17 d. 
ultimatumu mėgino priversti 
lietuvius atsisakyti teisės į et
nines žemes ir pamiršti senąją 
Lietuvos sostinę Vilnių. Vo
kietija 1939 m. kovo 23 d. jėga 
atplėšė Klaipėdos kraštą. Kaip 
ir Vilniaus praradimas, taip ir 
šis agresijos aktas skaudžiai 
žeidė lietuvių tautinę savigar
bą. Jie paliko pėdsaką tautos 
sąmonėje. 

Pagal 1939.08.23 Molotov-
Ribbentrop paktą Lietuva, va
karinė Lenkijos dalis turėjo 
atitekti Vokietijai. Sovietų Są
jungai — Suomija, Estija, Lat
vija, Besarabija, Lenkijos rytų 
teritorijos, tarp jų ir ukrainiečių 
bei gudų žemės. Toks buvo pir
minio suokalbio turinys. Sunku 
apsiprasti su faktu, kad šešetas 
suokalbininkų drįso suplanuoti 
Antrojo pasaulinio karo pra
džią. Lietuvos žmonės apie tai 
sužinojo gerokai vėliau, kai 
šalis jau buvo okupuota, anek
suota ir prasidėjo planinės 
genocido akcijos — areštai, 
žudynės, masiniai trėmimai, 
valstybės griovimas, tur to 
nusavinimas. 

Suokalbininkai, po bendrų 
agresijos veiksmų ir svetimų 
teritorijų grobimo, susirėmė 
ginklu. Lietuviai, vieninteliai iš 
pavergtųjų tautų, sukilo ir iš
laisvintame Kaune antru kartu 
XX amžiuje, būtent, 1941 m. 
birželio 23 d. paskelbė apie Ne
priklausomybės atkūrimą. De
ja, nei svastika, nei penkiakam
pė žvaigždė Vyties nepripažino. 
Agresoriai, net mirtinai susi
kovę, skrupulingai laikėsi 
suokalbio. 

Vokietija kapituliavo, sovie
tų armija vėl šeimininkavo 
Lietuvoje, visame krašte dar 
visą dešimtmetį vyko ginkluo
tos kovos. Jos užgrūdino tautos 
dvasią. Viltis atgauti laisvę 
niekada nebuvo užgesusi. 

Aštuntajame dešimtmetyje 
SSRS ėmė ryškėti artėjančios 
ekonominės katastrofos požy
miai. Atsilikimas nuo Vakarų 
demokratinių valstybių ekono
minio, socialinio gyvenimo, o 
taip pat karinėje srityje buvo 
akivaizdus. Tada SSRS CK 
griebėsi pertvarkos, kaip gel
bėjimosi rato. 

Pilietinė savimonė sparčiai 
bręsdama laukė momento išsi
veržti, tačiau vargu ar kas tada 
galėjo patikėti, kad tai bus 
panašu į sovietizmo užtvaras 
sa vo kelyje šluojančio cunami 
bangą9 Toks buvo kelias iki 
slenksčio į Kovo 11-ąją. Jį reikia 
bent mintimis nueiti per visas 
mums brangias valstybines 
šventes. 

1988 m. birželio 3 d. gimė 
Sąjūdis Slenkstis buvo per
žengtas' Sąjūdžio istorija — tai 
dainuojanti Lietuvos neprik

lausomybės atgavimo istorija. 
Daugeliui bendrapartiečių Są
jūdis tapo labai reikšminga 
gyvenimo dalimi, o dažnam tų 
įvykių dalyviui pats prasmin
giausias, pats šviesiausias gy
venimo tarpsnis. Gausi rezis
tentų ir kitų represijas patyru
sių žmonių šeima, niekinta, per
sekiota, nuolatos ujama ir var
žoma pasijuto galinti vėl tapt i 
lygiaverte visuomenės dalimi. 

Žmonės pajuto žodžio lais
vę ir jo galią. Atsirado porei
kis išsikalbėti. Juk tiek daug 
netiesos ir skriaudų susikaupė, 
kad galimybė atvirai reikšti 
nuomonę ir kelti viešumon dik
tatūrinio režimo piktadarystes, 
apgaules bei nusikaltimus buvo 
aktuali ir nenumaldoma. Ne
nuostabu, o visiškai dėsninga, 
kad būtent tada ats i rado 
gausybė savilaidos laikraščių ir 
laikraštukų. Galvos svaigo ne 
tik giedant tiek metų uždraustą 
Vinco Kudirkos Tautišką gies
mę, ne tik regint trispalvių 
vėliavų mišką šimtatūkstanti
niuose mitinguose, bet ir klau
santis tiesos žodžių. Į masinius 
susirinkimus žmonės veržėsi, 
važiavo, ėjo patys, ištroškę 
dvasinės atgaivos ir tikėdami 
tautos pergale. 

Tai buvo pats tikrasis XX 
amžiaus Lietuvos istorijos ste
buklas, kuris stebino mus pa
čius ir pasaulį. Žmonės pajuto 
palaimingą vienybės jausmą. 
Jaunimas būrėsi į žaliųjų 
būrius ir entuziastingai žygiavo 
po visą šalį. Sąjūdis iš prige
sinto tautinio sąmoningumo 
ugnelės, rusenusios tau tos 
sąmonėje, įpūtė milžinišką vil
ties ir tikėjimo nepriklausomy
bės atkūrimo liepsną. Pirmą 
kartą visame krašte atvirai ir 
garsiai imta kalbėti ir rašyti 
apie komunistinio režimo au
kas: tremtinius, Gulago kali
nius, žuvusius laisvės kovotojus. 

Sąjūdis atgaivino sutryptą 
tautinę savigarbą, prižadino 
sovietmečio gerokai prislopintą 
atsakomybės už savo kraštą 
jausmą, išbudino galingą išsi
laisvinimo energiją, kuri pa
laužė vietinės kompartijos vi-
savaldystę ir privertė ją keisti 
ne tik iškabas ant rajkomų du
rų, bet ir veiklos turinį. Lietuva 
neatpažįstamai pasikeitė. 

Sužlugo kompartijos siekis 
pertvarkos skraiste prisidengus 
užvaldyti Sąjūdį. Tauta visais 
įmanomais pilietinio pasiprie
šinimo būdais siekė išsilaisvi
nimo. Tai buvo nauja, visiškai 
neįtikėtina veikla ankstesniais 
sovietmečio periodais. Galima 
drąsiai teigti, kad tokio vienin
gumo nei XX amžiuje, nei 
anksčiau lietuviai nebuvo paro
dę pasauliui. Sovietų imperija 
ėmė braškėti visomis siūlėmis. 
Kaip čia neprisiminti 1941 
metų Birželio sukilimo — ir 
tada ir dabar iš milžiniškos 
imperijos užvaldytų daugiau 
nei šimto tautų lietuviai paky
la laisvės žygin pirmieji. 

Negalima pamiršti dar 
vieno svarbaus fakto — iš Są
jūdžio atgimė ar išsivystė ne 
tik visos demokratinės partijos, 
bet ir kompartija buvo priversta 
keisti veiklos taktiką. Žinoma, 
Kremliaus iškeltas strateginis 
tikslas — nenutolti nuo imperi
jos centro — turėjo likti nepa
judintas. Kompartija t ruput į 
aptrupėjo, bet liko monolitas su 
griežta partine atsakomybe, 
ryšiais, tradicijomis, paklusnu
mu centrui ir juos visus sais
tančia Lietuvos valstybingumą 
neigiančios veiklos patirtimi. 

Sąjūdžio istorija neparašy
ta, taigi ir Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo išsamios ir 
vientisos istorijos taip pat lyg ir 
neturime. Šia tema yra daug 
dokumentų, publikacijų pas
kelbta, knygų parašyta. Jubi
liejinės datos proga norėčiau 
paminėti išskirtinės reikšmės 
įvykį. 1989 m. vasario 15 d. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Seimas posėdžiavo Kaune. 
Posėdis buvo pratęstas ir po 
pusiaunakčio. Jau vasario 16 d. 

15 METŲ! 
Jau penkiolika metų virš Lietuvos Respublikos Seimo rūmų 

ir Gedimino pilies bokšte plevėsuoja mūsų trispalvė. 
Kovo 11-oji yra toji diena, kurios 50 metų laukė visi, savo 

tėvynę mylintys ir nepriklausomybės trokštantys lietuviai. Ne 
tiktai laukė, bet ir aktyviai siekė, negailėdami darbo, kančių ir 
kraujo aukų tėvynėje. Užsienyje gyvenantys lietuviai irgi 
nepailsdami jungėsi bendram laisvės siekimo darban sau 
įmanomomis priemonėmis ir būdais. 

Kovo 11-oji taip pat yra toji diena, kada prieš 15 metų 
pradėjome įgyvendinti Lietuvių Chartos nuostatą, kurioje yra 
sakoma: „Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio 
lietuvių bendruomenę". 

Didelė dalis tos bendruomenės, gyvenanti Sibire ir kituose 
sovietijos kraštuose, iki to laiko buvo atskirta nuo Vakarų kraš
tuose gyvenančių lietuvių ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 
šeimoje egzistavo tik mintyse ir širdyse. 1900-ųjų metų Kovo 
vienuoliktosios dėka Pasaulio lietuvių bendruomenėje ryškiomis 
raidėmis sužibo Krasnojarskas, Ulan Ude, Barnaulas, Jakutija, 
Kijevas, Kišiniovas, Murmanskas ir eilė kitų lietuviškų salų, 
kurioms, veidu atsigręžę į Lietuvą, galėjome ištiesti ranką ir 
paramą. 

Gyvename vadovaudamiesi Lietuvių Charta, kurią 1949 
metais Vokietijoje paskelbė Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas: 

Lietuvių Chartos šeštoji pastraipa: 
„Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organi

zacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ir 
išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, tur tu ir pasiaukojimu lietuvis 
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valsty-
be". 

Šventi žodžiai — vakar, šiandien ir visada. 
Kartu su Lietuva, švęsdami Kovo vienuoliktąją, visada prisi

mename, kad esame vienos tautos vaikai, kur begyventumėm. 
Nėra „mes" ir j ū s " . Už Kovo vienuoliktąją esame nepaprastai 
dėkingi Lietuvos žmonėms, kurie pareiškė savo valią per išrink
tus Aukščiausiosios Tarybos atstovus ir tuo pačiu simboliškai 
visi tapo šio akto signatarais. 

Daug pasiekta ir toli nueita per 15 metų, juos vainikuoja 
pasiekta narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Kovo Vienuolik
toji, taip pat kaip ir Vasario Šešioliktoji, yra mūsų džiaugsmo 
šventės įpareigojančios nenuilstamai dirbti tėvynės Lietuvos 
labui ir išlikti lietuviais, kur begyventumėm. 

Sveikinu visus pasaulio lietuvius Kovo Vienuoliktosios 
proga ir tikiu, kaip ir mes visi tikime, kad mūsų vėliavos 
Nepriklausomybės aikštėje, Gedimino bokšte ir mūsų širdyse 
niekada nenusileis. 

Gabr ie l ius Žemkaln is 
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas 

D R A U G A S , 2 0 0 5 m . kovo 1 1 d . , p e n k t a d i e n i s 

Kovo 11 -oji Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena 
Lietuva, visi po platųjį pasaulį pasklidę jos vaikai, šiemet 

mini 15-ąsias šios istorinės datos metines. Jos mintimis mus 
nukelia į daugiatūkstantinius mitingus Vingio parke, Baltijos 
kebą, žvarbias 1991-ųjų sausio naktis prie Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų, kitų gyvybiškai svarbių valstybės objektų, prie 
kurių petys petin budėjo ir mūsų tautiečiai iš užsienio kraštų. 
Įvairiose šalyse gyvenantys lietuviai daug prisidėjo, kad po 
pasaulį pasklistų tiesa apie įvykius Lietuvoje, būtų įveikta 
informacinė blokada. Labai svarbi Kovo 11-osios pamoka — mes 
neįveikiami, kai esame vieningi, kai sutelktomis gretomis sie
kiame užsibrėžto tikslo. Ši pamoka mus turi lydėti dideliuose ir 
mažuose darbuose. 

Sveikindamas jus, brangūs tautiečiai, Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo dienos proga, linkiu jums šventinės nuo
taikos, sėkmės jūsų veikloje mūsų tautos ir valstybės labui. 

A n t a n a s P e t r a u s k a s 
Tautinių mažumų ir išeivijos prie LR vyriausybės 

departamento generalinis direktorius 

2 vai. nakties buvo pri imta 
Deklaracija, kurioje buvo teigia
ma, kad „Sąjūdis žengs į tei
sinį, politinį, ekonominį ir kul
tūrinį Lietuvos savarankiš
kumą, jos valstybinį suvere
nitetą, neapsiribodamas pasie
kimais". Ten pat buvo sakoma, 
kad nors 1940 m. Lietuva buvo 
okupuota ir aneksuota, jos tarp
tautinis nepriklausomybės pri
pažinimas tebegalioja. Taip 
buvo vienareikšmiškai parody
ta Sąjūdžio pozicija artėjančiu
ose rinkimuose į tuomet dar 
sovietinę Aukščiausiąją Tarybą 
ir pats svarbiausias Sąjūdžio 
tikslas — atkur t i Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę. 
Verta priminti, kad tuo pat 
metu kompartijos ruporai 
dudeno apie „suverenitetą So
vietų Sąjungos sudėtyje". 

Tai ir įvyko 1990 m. kovo 
11-ąją. AT pirmininko pava
duotojas Č. Stankevičius pa
teikė svarstymui AT nutarimą 
„Dėl Lietuvos valstybės ats
tatymo". Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba „reikš
dama tautos valią, nutaria ir 
iškilmingai skelbia, kad at
statomas 1940 metais svetimos 
jėgos suvaržytas Lietuvos su
verenių galių vykdymas". Kitais 
nutarimais buvo nutrauktas 
sovietinių konstitucijų galioji
mas, keliolikai minučių atnau

jintas 1938 metų LR Konsti
tucijos veikimas, išskyrus tuos 
skyrius, „kurie reglamentuoja 
Respublikos prezidento, Seimo, 
Valstybės tarybos ir Valstybės 
kontrolės statusą" ir patvirtin
tas LR Laikinasis Pagrindinis 
įstatymas. 

Svarbiausias tautos lūkes
tis buvo demokratiškai išrinkto 
parlamento įgyvendintas pirmą 
kartą okupacijos sąlygomis. 

Penkiolika atsikūrusios 
Lietuvos valstybės metų liudija 
buvus labai permainingos sėk
mės, kuriant daugiapartinę sis
temą, kaip demokratijos pa
matą, atkuriant valstybės val
dymo institucijas, švietimo, 
teisingumo, socialinės rūpybos, 
krašto apsaugos sistemas. 
Svarbiausi užsienio politikos 
raidos tikslai buvo pasiekti: 
Lietuva tapo NATO ir Europos 
Sąjungos nare. Tai nepaprastai 
daug lemiantys veiksniai. Vi
daus politikoje būta labai kri
tiškų periodų, iš kurių sugebėta 
išeiti, išlaikant nepakeistą val
stybės politikos kryptį. Vargu 
ar reikia abejoti, kad užsienio 
imperinės politikos liekanos dar 
ilgai trukdys Lietuvos valstybės 
raidai Tačiau turėtume pasi
kliauti nors ir lėtoku, bet ryškiu 
pilietinės visuomenės brendi
mu. Tai vienas svarbiausių 
nūdienos uždavinių. 

DANUTE BINDOKIENE 

Švenčiame kartu! 

Lietuva šiandien švenčia prasmingiausią 
šventę, kokią tik gali švęsti valstybė — 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Nors 

šiame krašte penktadienis yra eilinė darbo 
diena, tačiau šiandien visa širdimi esame kar tu 
su savo tauta. 

Penkioliktoji nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktis, rodos, neturėtų būti kažkuo ypa
tinga, nes paprastai daugiau dėmesio kreipia
ma į stambesnes — 50, 100, 2,000 ar daugiau 
metų. Tik ne šiuo atveju. Per penkiolika metų, 
nuo 1990-ųjų kovo 11d., Lietuva nuėjo tokį ilgą 
ir reikšmingą kelią, kokio kita valstybė nebūtų 
nukeliavusi ir per keliskart ilgesnę laiko slink
tį-

Ir visa tai įvyko mūsų patirties apimtyje. 
Prisimename įvykius, atvedusius į Kovo 11-ąją, 
ir tai, kas vyko per penkiolika metų po jos. Ga
lime teigti, kad ir mes patys buvome tos nuos
tabios, džiaugsmingos, bet ir pavojingos, įvykių 
raidos liudininkai. 

Lietuvių tauta visuomet mokėjo pasinau
doti susiklosčiusiomis istorijos aplinkybėmis. 
Net ir įvykiai, kuriuos priešai ar okupantai t i 
kėjosi panaudoti tautos sunaikinimui, ilgainiui 
tapo jos atgimimo, prisikėlimo įrankiais. 

Žinome, kad prie nepriklausomybės atkūri
mo 1918 m. vasario 16 d. daug prisidėjo spaudos 
draudimas. Nepaisant, kad jis truko 40 metų, 
užsienyje leidžiama, slaptai į Lietuvą atga
benama ir paskleidžiama lietuviška spauda — 
laikraščiai, knygos — subrandino lietuvio savi
monę, suformavo savo tautinės tapatybės sam
pratą. Kiekvienas lietuvis ilgainiui suprato 
rusų imperijos daromą skriaudą ir didžiąją 
neteisybę, uždraudus spaudą lietuviškais raš
menimis. Ne tik suprato, bet ryžosi pasipriešin
ti pačiu veiksmingiausiu ir pr ieinamiausiu 
būdu — lietuviškų kontrabandinių knygų bei 
laikraščių skaitymu, platinimu. O tie, kurie 
stengėsi pažadinti tautos sąmonę, gerai žinojo, 
kad spausdintas žodis yra pati ger iausia 
priemonė įtakoti didelį skaičių žmonių, juos 
šviesti, įdiegti tautinį susipratimą. 

Kai okupantas pagaliau suvokė, kad spau

dos draudimas neprisidėjo prie lietuvių tautos 
surusinimo, o atvirkščiai — išugdė joje lietu
viškumo sampratą ir laisvės troškimą, draudi
mą panaikino. Bet j au buvo per vėlu. Pirmajam 
pasaul in iam karui nusilpninus pavojinguosius 
ka imynus , Lietuva savyje atrado pakankamai 
ryžto a tkur t i nepriklausomybę. 

Sovietų galybę ta ip pat palaužė rašytas 
žodis. Tik šį kar tą ne tiek slaptai platinama 
spauda, o slaptas susi tar imas ta rp dviejų dikta
torių — Stalino ir Hitlerio. Tuo susitarimu, dar 
prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią, šie tiro
nai pasidalino kaimynines valstybes, tarytum 
būtų turėję į j a s kažkokių teisių. Pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui , tų pavergtų tautų 
likimą net pusšimčiui metų taip pat nulėmė 
popier iaus lakštas , su trijų „sąjungininkų", 
nugalėjusių nacinę Vokietiją, parašais. 

Lietuva žinojo apie Jal tos konferenciją ir jos 
pasekmes, bet ilgą laiką paslaptis gaubė 1939 
m. rugpjūčio 23-iosios Molotov-Ribbentrop 
sutart į . Kai pagaliau šis gėdingas suokalbis 
išaiškėjo, t au tą suk rė t ė pasipikt inimas ir 
t roškimas reikalauti teisybės. Laimingu atveju, 
sovietų imperijos valdovo kėdėje j au nebesėdėjo 
Sta l inas (galime tik įsivaizduoti, kokiomis prie
monėmis j is būtų sustabdęs bet kokias demon
stracijas ar laisvės apraiškas okupuotose šaly
se). „Laisvėjimo periodas", kurį norėjo paverg
toms valstybėms padovanoti Gorbačiov, buvo 
ka ip tik toji proga, kur ia pasinaudojo lietuviai. 
Ir šiandien tegalime stebėtis, kaip palyginti 
nesunkiai , vos ne pirštu bakstelėjus, subyrėjo 
„nenugalimoji" Maskvos imperija. 

Mes didžiuojamės savo tauta, didžiuojamės, 
kad esame jos vaikai. Nebuvo tas 15 metų ne
priklausomo gyvenimo kelias vien rožių žied
lapiais nubars ty tas — jame pasitaikė ir labai 
aštr ių dyglių (ir dar, be abejo, pasitaikys), ta
čiau Lietuva yra pasiryžusi juo eiti toliau, nes 
atgalios grįžti t ikrai niekas nenorėtų. 

Sveikiname visus Lietuvos vaikus Nepri
klausomybės a tkūrimo dienos proga, raginame 
ištiesti vieni kit iems ranką ir darbuotis tėvynės 
labui! 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Nr.17 

Kasant kanalą , buvo kreipiama daug dėme
sio, kad jis gerai harmonizuotųsi su apylinkės 
gražia gamta. Kanalas gana platus, kai ku r 
siekia net iki 55 metų pločio ir 4 metrų gilumo. 
Išplaukus iš Amsterdamo, jūros paviršiaus laivui 
reikėjo pereiti net 36 (!) šliužus Maino upėje, kol 
ją palikome ir netoli Bamberg įplaukėme į 
kanalą. Prie kiekvieno šliuzo, žiūrint kokio j is 
aukštumo ir ar yra kitų laukiančių eilės laivų, 
kartais reikėjo sugaišti po vieną kitą gerą 
valandą. Šliuzų aukštis svyravo nuo maždaug 10 
iki 25 pėdų. 

Kanalas vis dar kelia mus į viršų, kol 
priplaukiam prie Nuernbergo, prieš tai da r 
trumpai pamatę Erlangen miestą, galima sakyti 
Nuemberg priemiestį- Ir vėl tie prisiminimai. 
Juk čia po karo buvo lietuvių stovykla, turėjusi 
apie 200 žmonių, iš kurių beveik pusė buvo stu
dentai Friedrich Aleksandro vardo universitete. 
Erlangen studijavo ir garsusis ekonomistas 
Ludwig Erhard, autorius 1948 metų Vokietijos 
ekonominio „Wirtschaftswunder", kai j i s 
1948.06.20 pravedė valiutos reformą, įvesdamas 
Amerikoje spausdintą „Deutsche Mark" ir tuo 
pradėdamas naują ekonomikos pagyvėjimą. 
Dieną vėliau jis panaikino maisto kortelių sis
temą, ir staiga atsirado maisto, žinoma, tik už 
naujus pinigus. Atsimenu, kai kiekvienas žmogus 
tada gavo 40 naujų DM. turėtos senos reichs
markės nustojo vertės, ir aš labai susirūpinęs 
mąsčiau, kaip galėsiu toliau studijuoti ir baigti 
mokslus. Ačiū Dievui, padedant ir BALFui, 
pavyko. 

Plaukiant kanalu irgi reikėjo nugalėti net 16 
šliuzų, kai kurie jų net per 80 pėdų aukščio. Dar 
nepriplaukus pusiaukelės tarp Nuernberg ir 
Dunojaus, pasiekėme aukščiausią šios kelionės 
tašką, 1,330 pėdų virš jūros lygio (405 m), ir vėl 
tai šventėme tostu, gal ir dviem. Tai gerokai 
aukščiau, negu aukščiausias Lietuvoje Paviš-
taičio kalnas prie Vištyčio, 287 m. aukščio. O 
Žemaitijos kalneliai dar žemesni. Bet ir Lietuvos 
kalneliai, tikriau sakant — kalvos, su savo 
miškeliais ir juos supančiais tviskančiais ežerais, 
savo grožiu nenusileidžia ir didesniems kalnams. 

Bet mes ne Plungėje, o Nuernberg šauniame 
mieste, prie Pegnitz upės, ir dabar jau „Europa" 
vadinamo kanalo. Šaunaus, neabejokite, nes nuo 
XI iki XVI šimtmečio Nuomberge būdavo karū

nuojami beveik visi Šventosios Romos imperijos 
(Heiliges roemisches Reich) imperatoriai, o pats 
Nuernberg buvo laikomas neoficiali tos imperijos 
sostinė. Nuernberg liko laisvas imperijos miestas 
iki 1806 metų, kai jį aneksavo Bavarijos kara
lystė. 

Nors per šimtmečius Nuernberg pasižymėjo 
išauginęs daug garsių savo sūnų, kaip renesanso 
laikų tapytojas Albrecht Duerer ir kitų. mums jis 
gal geriausiai žinomas dėl Hitlerio laikų nacių 
parti jos didingų met inių suvažiavimų, kurių 
metu Vokietiją p radė ta vadinti trečiuoju Reichu. 
Iš istorijos turbūt žinome, kad pirmasis Reichas 
buvo Charlemagne (800 m.), o antrasis — kaize
rio (1871—1918). II pasaulinio karo metu Nuern
berg buvo gerokai subombarduotas ir pagaliau 
už imtas amerikiečių VII armijos 1945.04.21. 
vieną dieną po Hitlerio gimtadienio. Tą pačia 
dieną ir aš savo mažame miestelyje pamačiau 
pirmuosius amerikiečių dalinius. Nuernberg vėl 
gerokai pagarsėjo, kai ten buvo 1946 m. mirties 
bausme nuteisti dvylika aukščiausių nacių vadų 
(Goering, Ribbentrop ir kitų). 

Po karo miestas atsistatė ir dabar turi daug 
tu r i s tu i įdomių vietų. Mieste, atrodo, viskas 
sukasi prie geležinkelio stoties (HauptbahnhofK 
Ten ir pašto rūmai , ir teatras, opera bei keli 
muziejai. Čia pat ir didingi Karaliaus vartai, prie 
kurių spiečiasi mažutės krautuvėlės—dirbtuvėlės, 
kuriose dirba viduramžių laikų tipo amatininkai: 
auksakaliai , stiklo pūtėjai, tapytojai ir 1.1. Čia, 
atrodo, ir buvo pradžia vadinamųjų meisterzin-
gerių, dažniausiai iš amatininkų. Nesumaišykite 
jų su minezingeriais , kurie buvo aukštesnio 
luomo riteriai, kurdavę meilės poeziją. Už kelių 
š imtų metrų d idžiaus ia miesto protestantų 
bažnyčia — Šv. Lauryno, pradėta statyti 1300 m. 
Reikia pažymėti , kad reformacijos laikais 
Nuemberg pirmas (1525 m.) tapo protestantų 
miestu, tokiu ir liko. 

Žengiant toliau, priėjome Šv. Dvasios ligoni
nę ir Frauenkirche (1352—1361K pastatytą ant tuo
met nugriautos (1349 m.) sinagogos, kai Nuern-
berge vyko didelis pogromas, per kurį buvo sude
ginti 562 žydai Maždaug tuo pačiu laiku Euro
poje siautė maras , ir žydai, kurie ar dėl košer val
gio, ar dėl to, kad jie švariau gyveno, rečiau ar tik 
vėliau susirgdavo, kas sukeldavo nežydu pavyde 
ir nepasitenkinimą. Bus d a u g i a u . 



OŠIA 
JAUNAS 

ATŽALYNAS 

t# * I 
„Ošia jaunas atžalynas" -

Lenkijos lietuvių vaikų kūryba, 
įžanginiame žodyje rengėjai 
rašo: „Ar esi mažas, ar didelis, 
paėmęs į rankas greitomis 
neatidėk į šalį šios knygutės. 
Pavartyk, pasiskaityk, susi
mąstyk... 

Yra pasaulyje Lietuva. 
Laisva Lietuva, ilgesingomis 
akimis žvelgianti į Vakarus, 
visomis jėgomis besiveržianti į 

Ošia jaunas atžalynas 
Europą. O Lenkijos pasienyje 
yra maža Lietuvėlė. Vis mažes
nė, beieškanti užuovėjos ir at
ramos, vis besiglaudžianti prie 
motinos tėvynės. Nelengva čia 
būti lietuviu. Kai brandžioj i 
karta grumiasi su visokio 
plauko atėjūnais, su tautinėmis 
ir kitokiomis problemomis, žiū
rėk, jaunosios polėkiai vieną ry
tą prasiveržia kaip skaidrus 
šaltinėlis ir subanguoja senolių 
prisiminimais, legendomis, eilė
mis bei šviesiomis svajonėmis. 
Ir liejasi tokia šviesi jaunų šir
džių kūryba. Ir tokia įvairi! Ke
liauja mažas žmogus per vai
kystę ir atminty įrašo mamos 
lopšinę, močiutės pasakėlę, gy
ventojų vardus ir pavardes, įsi
meta užantin kieme augančio 
kaštono paveikslą, ką tik pa
šventinto koplytstulpio kontū
rus, ragauja ir visam gyvenimui 
įsimena paežerės beržo sulos 
skonį, naminės duonos kvapą, ir 
akis užmerkęs mato auksinius 
saulėlydžius už piliakalnio, kas
dienį taką į mokyklą ir užžėlu
sias kapinaites šalia kelio... 

Visa kaip brangakmenius susi
krauna į mažą glėbį ir nešasi į 
gyvenimą. Juo glėbys didesnis, 
juo gilesni lieka mažų kojelių 

pėdsakai . Juose , kaip rašte 
įsprausta: č i a gyvensiu , nie
k u r neiše is iu , būs iu lietu
vaitis..." 

Rita Vainaitė. 

Margučiai 

Rid rid rid margučiai, 
O čia čia maži vaikučiai. 
Jei margučiai neriedės -
Ir vaikučiai nedidės! 

Sandra Buračiauskaitė 

Velykos 

Štai ir sulaukėm šventų 
Velykų: 

Ant gražiai papuošto stalo 
Pilna margučių mūs nudažytų, 
Puikių ir skanių be galo. 

Ant balto stalo stovi avelė, 
Ji, rodos, šypsosi meiliai 
Ir džiaugiasi, kad žmoneliai 
Švenčia Velykas linksmai. 

Asta Jurkūnai tė 

Velykos 

Velykos jau eina pas mus, 
Vaikučiai gražiai dažo 

margučius, 
Mamytė kepa pyragus, 
Mergaitės tvarko kambarius. 

Lidija Jančiuiytė 

Magdalena Čebatoriūtė. 

Pavasaris 
Pavasaris - tai metų laikas, kai nubunda visa gamta, žemė 

nusimeta sniego patalą. Žvėreliai pabunda iš ilgo miego. 
Medžiai pradeda žaliuoti, iš šiltų kraštų parskrenda paukščiai. 
Kiekvieną dieną darosi vis šilčiau, saulė vis labiau šildo, 
pradeda žydėti gėlės. Pavasaris yra gražus metų laikas. 

Teresė Moliušytė 

Čikagos lituanistinės mokyklos vaikų kūryba 
Ar ž inote , va ika i , k a i p a t r o d o l i e t u v i š k i p in iga i? T ikr iaus ia i ne kartą m a t ė t e . 

O štai t a i p juos į s iva izduoja jaunie j i Č ikagos l i t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s l ie tuviukai . 
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LIT 
Justina Pauplyte. Simona Sidaugaitė. Justina Pokvietytė. Eimante Šuopytė. 

Ar žinojote, kad.. . 
Dramblių ausys sudarytos iš kremzlinio audinio, 

kurį dengia plona oda. Ausys yra labai švelnios ir 
jautrios, kiekvienas dramblys turi unikalias ir tik jam 
budingas ausis (kaip mūsų pirštų antspaudai). Jos 
atlieka keletą labai svarbių funkcijų. 

Mosuodami ausimis drambliai išreiškia džaugsmą 
ir susijaudinimą. Plekšnojimo ausimis garsas padeda 
susirasti partnerį poravimosi metu. 

Viena svarbiausių ausų funkcijų yra ta, kad jų 
pagalba reguliuojama dramblio kūno temperatūra. 
Dramblio paviršiaus plotas yra mažas, palyginti su 
labai didele kūno mase, todėl temperatūros kontro
liavimas turi būti atliekamas pastoviai. Tai būdinga 
abiejų rūšių drambliams (Afrikos ir Azijos), tačiau 
efektyviau tai vyksta pas Afrikos dramblius, nes jie 
turi didesnes ausis. Išplėstos ausys veikia tarsi radia
toriai. Del didelio išorinių ausų ploto, karštas kraujas, 
tekėdamas ausų kraujagyslėmis, šiek tiek atvėsta ir 
vėl grižta į kūną. Taip kūnas šiek tiek ataušinamas. 

Dar viena labai svarbi dramblio ausų funkcija -
sugebėjimas išgirsti infragarso bangas Infragarsu 
drambliai naudojasi bendraudami tarpusavyje per 
didelius atstumus. Gamtininkų tyrimai patvirtina, 
kad drambliai gali išgirsti vienas kitą būdami iki 10 
km atstumu, dažniausiai vieni kitus iš anksto perspė
ja apie besiartinant) pavojų ar ieško paklydusių dram 

•C i ' i - is girdi 2 0 - 20 000 Hz izniu suin 

dantį garsą, o drambliai 1 20,000 Hz Riba, žemiau žmogaus girdimumo 
ribos, vadinama infragarsu Virpindami orą, vandenį ar žemę, infragarsą 
skleidžia audros debesys, uraganai , žemės drebėjimai, vulkanų išsiveržimai. 
Žmogui infragarso gaudimas negirdimas, tačiau drambliai jį gali girdėti 
puikiai. Infragarso bangas girdi ir kiti p ivuna r banginiai, begemotai, šunys, 
žirafos, balandžiai, kurapkos, menkes, aštuonkojai ir t t Del šios savybes 
gvvunai nujauna stichines nelaimes ir gali laiku įu išvengti 

Miela Lietuva, 

Rašo Tau Greta Karvelytė 
iš Amerikos. Aš gimiau Tavyje. 
Bet prieš 8 metus tėveliai išlošė 
^Žalią kortą" ir mes apsigyve
nome čia. Čia dirba ir gyvena 
tėveliai, mokausi aš, auga sesė. 

Tu šventi 15-ąjį Nepriklau
somybės akūrimo gimtadienį 
po 50-ies Sovietų okupacijos 
metų. Aš gi esu gimusi prieš 10 
metų. Visus tuos metus gyvenu 
laisva. Galiu mokytis ir gyventi 
ten, kur noriu. 

Puikiai žinau, kad 1918 m. 
vasario 16 dieną Tu, Lietuva, 
paskelbei savo nepriklausomy
bę. Bet greitai Tave Sovietų 
sąjunga pavertė savo verge. 
Penkiasdešimt metų tavo žmo
nės kentė priespaudą. Bet kant
rybė trūko. Nuo 1989 m. Tavo 
žmonės pradėjo reikšti savo 
nuomonę dėl laisvės troškimo. 
Susibūrė Sąjūdis. Jam vadova
vo Vytautas Landsbergis. Kiek
viename mieste, miestelyje, 
kaime būrėsi Sąjūdžio grupės. 
Mano senelis ir močiutės Pane
vėžyje taip pat dalyvavo Sąjū
džio veikloje. 

Jie man pasakojo, kaip bai
su buvo 1990 m. sausio 13-ąją. 
Sovietų kariuomenės tankai 
važiavo ir šaudė į beginklius 
žmones. Traiškė juos tankų 
vikšrais. Net 14 žmonių žuvo, 
daugybė sužeistų. Bet Tu, Lie
tuva, ir Tavo žmonės neišsigan-
dote. nepalūžote. Žūtbūt norė
jote išsilaisvinti iš sovietų 
priespaudos. Po tų įvykių, pra
bėgus dviems mėnesiams, paskel
bėte vėl atkuriantys nepriklau
somybę. Jus sveikino daugybė 
pasaulio šalių. 

Nors gyvenu toli, vasarą ap-
lankiau Tave, Lietuva. Aš ir 
mano tėveliai linkime, kad Tu 
kasdien gražėtum, stiprėtum, 
tobulėtum. Linkiu Tavo prezi
dentui Valdui Adamkui ir vi
sam Seimui protingų įstatymų 
ir nutarimų priėmimo. 

Klestėk. gyvuok ir būk 
laiminga, 

Per amžius, mano Lietuva! 

Lietuvaitė 



Pasaulio naujienos 
(ftarotanSs AFP, Reutere, AP, fe*siax. ITAR-TASS. BKS 

inių agenafcų pranešimais) 

EUROPA RUSIJA 

VARŠUVA 
Tarp suimtų asmenų, įtaria

mų korupcija skirstant Irako at
statymo kontraktus, yra ir ša
lyje tarnaujančių Lenkijos ka
riuomenės pareigūnų, pranešė 
Lenkijos gynybos ministras Je-
rzy Szmajdzinski. Karo policija 
suėmė penkis lenkų karininkus 
ir du civilius asmenis. Vienas 
karininkų — ryšių su vietos val
džia grupės vadovas, kuris buvo 
tiesiogiai atsakingas už pagal
bos kontraktų paskirstymą Len
kijos kariuomenės kontroliuoja
moje Irako dalyje. įtariama, kad 
suimtieji iš viso yra paėmę ky
šių iki 500,000 JAV dolerių. 

KIJEVAS 
Ukrainos parlamento depu

tatas Oleg Tiagnybok, kuris yra 
liustracijos įstatymo projekto 
autorius, paragino paskelbti bu
vusių KGB agentų, kurie dirbo 
arba dirba valstybinėse parei
gose, sąrašus. Deputatas vylėsi, 
kad parlamentas išnagrinės šį 
įstatymo projektą. Jis priminė, 
kad liustracijos įstatymo projek
t a s numato uždrausti buvu
siems KGB agentams eiti vals
tybines pareigas valdžios insti
tucijose penkerių metų laikotar
piui. Ukrainos parlamente užre
gistruoti keli įstatymų projektai 
dėl liustracijos. Tačiau žinovai 
abejoja, kad toks įstatymas bus 
priimtas. 

BUDAPEŠTAS 
Vengrė Klara Ungar tapo 

pirmuoju žmogumi šalies parla
mente, viešai paskelbusiu apie 
savo homoseksualumą. Ji tai 
paskelbė per vieną televizijos 
pokalbių laidą. „Man papras
čiau pasakyti, kad esu homosek
suali, o ne girdėti, kai tai man 
sako kiti", filmuojant laidą sakė 
vieno vaiko motina K Ungar iš 
liberalios Laisvųjų demokratų 
partijos. Savo homoseksualumo 
neslepiančių parlamentarų nė
ra Lenkijoje, Čekijoje ar Slova
kijoje, kurios kartu su Vengrija 
yra didžiausios iš 10 naujųjų 
Europos Sąjungos (ES) narių. 

MASKVA 
Čečėnų sukilėliai paskelbė, 

kad ilgametį nuosaikių pažiūrų 
vadovą Aslan Maschadov, kuris 
šią savaitę žuvo per Rusijos spe
cialiųjų pajėgų operaciją, pakeis 
mažai žinomas religinis vado
vas. Oficialiu čečėnų sukilėlių 
vadu taps Abdulchalim Saidu-
lajev, kurį A Maschadov prieš 
dvejus me tus pasir inko savo 
įpėdiniu. Valdant A. Maschadov 
Vyriausybei, kai Čečėnija trejus 
metus tarp karų buvo neprik
lausoma de facto, A. Ch. Saidu-
lajev vadovavo šios Kaukazo 
Respublikos šariato teismui, bet 
jis nėra labai gerai žinomas šio
je smurto krečiamoje respubli
koje. 

minis t ras Abdul Rahim Mrad. 
Dauguma jų yra perkeliami į Si
rijos teritoriją. Sirijos preziden
to Bashar al-Assad ir Libano va
dovo Emile Lahoud susitikime 
buvo pasiektas susitarimas, kad 
per pirmąjį atsitraukimo etapą 
Libano šiaurinėje dalyje ir ap
link Beirutą dislokuota Sirijos 
kariuomenė bus perkelta į ne
toli rytinės sienos esantį Beka-
ata slėnį. Šimtai sirų ruošda
miesi kelionei namo krovėsi 
da ik tus šiaurinėje šalies dalyje 
esančioje Kulajat gyvenvietėje, 
pasakojo vietos gyventojai. 

AZIJA 

JAV 

NEWYORK 
Dan Rather, vienas iš trijų 

garsiausių JAV žinių laidų ve
dėjų per pastaruosius du de
šimtmečius, v isam laikui at
sisveikino su „CBS News" žiū
rovais, tačiau padėkos už jo dar
bą sumišo su kri t ika dėl pasku
tinių jo darbo mėnesių. Emocin
gai atsisveikindamas paskuti
nės naujienų laidos pabaigoje, 
D. Rather kreipėsi į „šalį, vis 
dar gydančią sudaužytą širdį" 
po 2001 m. rugsėjo 11-osios ata
kų, JAV kareivius, jūreivius i r 
jūrų pėstininkus, per stichines 
nelaimes nukentė jus ius žmo
nes. 73 metų D. Rather konser
vatoriams buvo liberalios ži-
niasklaidos šališkumo įsikūniji
mas; daugeliui žiūrovų jis buvo 
tvarkingas teksasietis, kalbėda
vęs įmantriai, o kar ta is — be
veik keistai. 

ARTIMIEJI RYTAI j 

BEIRUTAS 
Iš Libano j a u t rauk ias i 

tūkstančiai Sirijos karių, išve
damų pagal numaty tą dviejų 
etapų ka r iuomenės išvedimo 
planą, pranešė Libano gynybos 

HONKONGAS 
Honkongo vadovas Tung 

Chee-hwa, kurio valdymas buvo 
išprovokavęs didžiulio mas to 
demokratijos šalininkų demons
tracijas, atsistatydino, taip pa
darydamas galą savaitę t ruku
sioms spėlionėms. Tung Chee-
hwa, kuris tapo pirmuoju Hon
kongo vadovu 1997 m. pasi
t r aukus bri tams, nurodė, kad 
ats is tatydina dėl sveikatos, ta
čiau daugelis gyventojų mano, 
kad jį atleido Beijing bosai, su
laužydami savo pažadą suteikti 
mies tu i pla tesnę autonomiją. 
Pasak šaltinių, Beijing priėmė 
Tung Chee-hwa atsistatydinimą 
ir paskirs jo pavaduotoją, vy
riausiąjį sekretorių Donald 
Tsang eiti šias pareigas iki 2007 
m. vidurio, kai turi baigtis jo 
penkerių metų kadencija. 

CENTRINE AMERIKA 

SAN JOSE 
Nesėkmingas banko apiplė

šimas Costa Rika, kuris virto 
kruvina įkaitų drama, baigėsi 
vieninteliam likusiam plėšikui 
pasidavus policijai po susišau
dymų, per kuriuos žuvo devyni 
žmonės. Tas vyras buvo vienas 
iš ketur ių ar penkių plėšikų, an
t rad ien io vakarą bandžiusių 
apiplėšti „Banco Nacional" sky
rių San ta Elena mieste, esan
čiame į šiaurės vakarus nuo sos
tinės. 

Prezidento kalba 15-ųjų Nepriklausomybės atkūrimo metinių proga 

Atkelta iš 1 psl. 
Tad turime kuo pasigirti. 

Galime didžiuotis, kad visiškai 
įvykdėme savo istorinį siekį 
grįžti į Europos demokratinių 
šalių šeimą. Galime drąsiai 
žvelgti į ateitį, nes sukūrėme 
tvirtus pamatus, kad dabar ga
lėtų sparčiai augti mūsų ūkis ir 
gerovė. 

Vis dėlto šių dienų realybė 
dar toli gražu netenkina mūsų 
norų. Mus gerbia demokratinis 
pasaulis, bet mes nesame vi
siškai patenkinti savimi, nes ži
nome — galėjome pasiekti gero
kai daugiau. Mes patys sulėti
nome savo žingsnius: nesutar
dami, būdami nevieningi, dėl 
savo vienadienės naudos ne kar

tą aukodami visuomenės inte
resus. 

Tačiau dar n iekur taip es
mingai nesuklydome, kad būtų 
per vėlu taisyti klaidas, dar nie
kur taip nesuklupome, kad jau 
nepajėgtume atsit iesti , dar nie
kur taip neatsilikome, kad jau 
negalėtume pasivyti priekyje ei
nančiųjų. Todėl neabejoju: Lie
tuva sugebės tap t i klestinčia 
Europos valstybe. 

Tokios valstybės viziją re
gėjo laisvės žygį Sąjūdžio mitin
guose pradėję žmonės, vėliau 
rankomis susikibę Baltijos ke
lyje, vieningai balsavę už Nepri
klausomą Lietuvą ir ją apgynę 
Sausio dienų barikadose. 

Šiandien m u m s reikia tik 

tvirčiau atsiremti į amžiną ver
tę turinčius mūsų idealus. Tai 
reiškia, kad turime atsigręžti į 
moralios politikos principus ir 
tvirtai jų laikytis. 

Valstybė turi tarnaut i žmo
gui, tur i ginti kiekvieną visuo
menės narį- Tokios Lietuvos 
trokšta mūsų piliečiai — teisin
gos, solidarios, kurioje gera ir 
saugu gyventi, kurioje nėra ne
reikalingų ar pamirštų žmonių. 
Tad kurkime tokią Lietuvą. Tai 
šalis, kur ia mes visi privalome 
ir galime didžiuotis. 

Telydi Lietuvą sėkmė! 

Valdas Adamkus 
Lietuvos Respublikos 
prezidentas 

Sveikatos apsaugos politika A. J. Bačkiui pr imena nacius 

Atkelta iš 1 psl. 
būtų pašalintas pats ligonis. 
Pretenduojama tapti tuo tei
sėju, kuris sprendžia, kas turi 
teisę gimti ir gyventi. Be jokios 
abejonės, tai — nemoralu", teigė 
kardinolas. 

A J. Bačkis kritikavo vals
tybinę sveikatos politiką, kuri 
numato investuoti į prenatalinę 
diagnostiką, turint tikslą ne
leisti gimti nesveikiems arba 
neatitinkantiems tam tikrų me
dicinos normų vaikams, nors tai 
— tik prognozė, o ne faktas. 

„Prisidengiama tarsi gražiu 
tikslu 'išvengti labai skaudžių 
pasekmių šeimai', tačiau šie žo
džiai slepia labai aiškų socialinį 
užsakymą — taupyti lėšas, ku
rių reikia neįgalaus vaiko augi
nimui", pažymėjo kardinolas. 

Ganytojas prognozavo, kad 
investicijos į ankstyvą diagnos

tiką siekiant pašalinti neįgalų 
kūdikį sukurs sistemą, kuri ne 
vienai šeimai t rukdys apsi
spręsti gimdyti tokį vaiką. 

„Kokias kančias turės išgy
venti tėvai, pasiryžę pasiprie
šinti tokiai politikai, gyventi pa
gal savo įsit ikinimus! Kas gali 
prisiimti a t sakomybę spręst i 
apie medicininius turinčio teisę 
gimti vaiko kriterijus? Kas nu
matys ribą ta rp turinčio ir netu
rinčio teisę gimti, t a rp norimo ir 
nenorimo vaiko? Kas gali garan
tuoti, kad tos ribos nesiplės? 
Gal ateityje nepa t iks plaukų 
spalva arba lytis, ir to užteks 
vaisiui pašal int i?" , retoriškai 
klausė kardinolas. 

A. J. Bačkio teigimu, morali 
valstybės sveikatos politika tu
rėtų numatyti lėšas tokiai anks
tyvai diagnostikai, kurios tiks
las — gydyti, šalinti ligą. Taip 

pat valstybė turėtų numatyti di
desnę socialinę ir moralinę pa
ramą mamoms, kurios nešioja ir 
gimdys neįgalų vaiką. 

„Daug šeimų gali paliudyti, 
kokias kančias jie išgyveno, kai 
medikai nustatė apsigimimą ir 
spaudė atsikratyti vaiko. Tokias 
šeimas smerkė ir mūsų žinias-
klaida. O yra atvejų, kai šeima 
nepakluso medikams, nus ta
čiusiems apsigimimą, ir nešiojo 
bei pagimdė visai sveiką vaiką! 
Kas a tsakys už tokias diagnosti
kos klaidas?", klausė ganytojas. 

„Visuomenė, kuri apsi
sprendžia žudyti savo nar ius tik 
todėl, kad jie neatit inka tam 
tikrų, — šiuo atveju. Sveikatos 
apsaugos ministerijos — susi
kur tų normų, išsigimsta. Tą liu
dija didžiai liūdna nacių Vokie
tijos, praktikavusios eugenika, 
patirtis", sake kardinolas 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 
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Į Sixty th ird l esson . (Siksty 
j thiord leson) — Šešiasdešimt 
i trečia pamoka. 
| Lošt and found. (Lošt ęnd 
r faund) — Pamestas ir atrastas. 
| I found a wal let that some-
Į one lošt at t h e grocery 
| store. (Ai faund a ualet thęt 
| samuon lošt et tha grousery 
stor) — Aš radau piniginę, 
kurią kažkas pametė maisto 
parduotuvėje. 
You need to turn it in at the 
lošt and found department 
at the grocery store. (Jū nyd 
tū čium it in et tha lošt ęnd 
faund diparment ęt tha grou
sery stor) — Tau reikia ją per
duoti parduotuvės pamestų ir 
rastų daiktų skyriui. 
I looked inside, there are 
three credit cards , a dri-
ver's l i c e n s e a n d over a 
h u n d r e d dol lars . (Ai lukd 
insaid, t he r a r t h ry kredit 
kards, a džraivers laisens, ęnd 
over e handred dalers) — Aš 
pažiūrėjau į vidų: ten yra trys 
kredito kortelės, vairavimo 
teisių pažymėjimas ir daugiau 
kaip šimtas dolerių. 
Is it a man's or a woman's 
wal let? (Iz it e męns or e 
uomens ualet) — Ar tai vyro, 

. ar moters piniginė? 
į It's a man's wal let , it mušt 
į be long t o an e iectr ic ian, 
i b e c a u s e h e b e l o n g s to a 
! union. (I ts a mens ualet, it 
j mast bylong tū en elektrišiant, 
| hy bylongs tū e jūnijan) — Tai 
i vyro piniginė, matyt, eletro-
; techniko, nes jis priklauso uni-
j jai. 
How do you know? (Hau dū 

jū nou) — Kaip tu žiani? 
From t h e Intgernational 
Brotherhood of Electrical 
Workers union card in the 
wallet. (Fram tha Internašia-
nal Bratherhud af Elektrikai 
Uorkers jūnijan kard in tha 
ualet) — Iš tarptautinių elek
tros darbininkų unijos kortelės 
piniginėje. 
Maybe y o u can ca l l the 
Union hall and let them 
know that you found it. 
(Meibi jū ken kol tha jūnįjon 
hol ęnd let them nou thęt jū 
faund it) — Gal turėtum pa
skambinti į unijos būstinę ir 
pasakyti, kad tu radai (pini
ginę). 
I think it's best that I call 
the man w h o lošt the wallet 
first, than I will turn i t over 
to the iost and found de
partment. (Ai think i t s best 
thęt ai kol tha męn hū los tha 
ualet fiors, then ai uil tiurn it 
over tū t ha lošt ęnd faund 
dipartment) — Man atrodo, 
kad geriausia būtų paskambin
ti žmogui, pametusiam pini
ginę, paskui ją perduoti pa
mestų ir rastų daiktų departa
mentui. 
Good idea, the guy w h o lošt 
the wallet mušt be worried 
by now, he mušt b e ean-
celling all his credit cards. 
(Gud aidija, t h a gai hū lošt thęt 
ualet mast by uoryd bai nau, 
hy mast by kęnseling oi biz 
kredit kards) — Gera mintis, 
žmogus, kuris pametė pinigine 
dabar jau yra susirūpinęs ir 
turbūt sustabdo visas savo 
kredito korteles. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

°^2L 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMai:773«5*-78» 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worIdnet.att. net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei nonie parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo i986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

„Draugo" $k«fbinM| skyrius 
Tei. 1-773-58S-9500 

GREIT PARDUODA 
rjft Landmark 

properties 
Bus. 773-229-8761 

708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

IŠNUOMOJA 

Išsinuomokite butą Vilniuje -
geriau už v iešbut į ! 

ht tp: / /www.vi ln iusbutai . 
puslapiai.lt 

Išnuomojamas geras butas 
netoli „ down town" ir 

medicinos centro. 
FIRST RATE REAL ESTATE, 

TEL. 773-767-2400. 

A VELYKINIAI SIUNTINIAI 
• H\ } DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 
pm¥f 

SIUNČIAME | LIETUVĄ, LATVIJĄ 
j t ESTIJĄ. BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

ATLANTIC 
acpressi&rp. 
MLSU IŠTAIGOS: 

XXOI S. 78 Th Ave. I H H I » • •) . IL 60455. Te!:708-S99-<>6X0 
Dirbame: Pirm-Pcnk 8 ;i.m.-6p.m.. Trcč iki 7 p.m.. Sėst. nuo *a.rrs.- 3 p.m. 

2719 W. 71 Str. C H I C A G O . IL 60629. Tcl:773-434-7919 
Dirbnme: Pinn-Penk 9 a.m -5p.m.. Še<t tki 2 r>m. 

TELI-800-775-S5MD 
M l JSIJ ATSTOVAI: 

t.<« Angeta 334 E. Santa Aršta, Tt±8l8-842-l?19. TėLS 18-7.31-9777 
Btt»oCoff<x238Main Str. LEVIONT. IL&0439. Tcl:630-257-3300 
Kšym <orp..33RS. foMmrę Rn;ri, RM.-ATINF, IL. Tel:S47-776-7766 

A f A 
JUSTINA VISOCKAITĖ 

BERNADIŠIUS 
Mirė 2005 m. kovo 10 d. 
Nuliūdę liko: vaikai Vida ir Raymond Bernadišius, 

anūkas Brian Harris, proanūkai Taylor, Mallory ir Clau-
dia Harris. 

A.a. Just ina buvo žmona a.a. Vito. 
Velionė pašarvota penktadienį, kovo 11 d. nuo 2 v. 

p.p. iki 9 v.v. Lawn laidojimo namuose, 7732 W. 159th St.. 
Orland Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 12 d. 11 v.r. A.a. 
Justina bus palaidota Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę art imieji 

Laidot. direkt. Lawn FH. Tel. 708-429-3200. 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Mūsų mylimą Mamytę 

A f A 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ, 

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo 
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 

Po gedulingu pamaldų Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Cicero, IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir pa
laidota šalia savo vyro a.a. muziko Adolfo Mondeikos. 
Queen of Heaven mauzoliejuje, 1990 m. kovo 17 d. 

Penkiolikos metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją 
su giliu liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 
13-ąją, ir laidojimo dieną, kovo 17-ąją, šv. Mišios už Jos 
sielą bus aukojamos 8 v.r. Šv. Antano bažnyčioje, o taip 
pat ir kitose bažnyčiose. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai 
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų 
mylimos Mamytės sielą. 

Nu l iūdę d u k r o s M a r i j a i r Teresė 

A f A 
Dr. GENEI STAPULIONIENEI, 

Lietuvių Fondo stambiai rėmėjai, iškeliavus į 
Amžinybę, Lietuvių Fondo vadovybės vardu 
reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą gi
minėms bei artimiesiems Lietuvoje ir Ameri
koje. 

Lietuvių. Fondo Taryba ir Valdyba 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai, i mieg.— $620 - S650: 

2mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBA 

„Seklyčiai" reikalingos 2 
padavėjos, kalbančios angliškai, 
viena 5-6 dienoms savaitėje, o 
kita tik sekmadieniais. Kreiptis i 
Rasa - 773-476-2655, arba susto
ti „Seklyčioje" - 2711 W. 71 St. 

STATE r \RM 
INSl"RAM V 

AITOMOBI! m . 
NAMŲ, SVHKAIOMR 
GYVYBĖS DRAUMMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai! 
Off. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West95th St.. 

Evergreen Park. H 60X05 
Tel. 708-424-H6-4 "73-581-8654 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6656 S. Kettzie Očago, IL 60629 
Prekyba. instafeMmas, aptamavfrnas 
— Licensed — Bonded— Insured 

7 dteno* 
per tavattc 

773 778 4007 
773-531 1833 

U C N O * * 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
j MUTUAL FEDERAL SAVINGS I 
j AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO j 

2212 Wcst Cermak Road. Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip IQO Metų. 

. 

mailto:d.i.mayer@worIdnet.att
http://www.vilniusbutai
http://puslapiai.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 
Motinos ir vaiko rytas „Žiburėlyje # # 

JĖZUITŲ KOPLYČIOJE (2345 W. 
56 St., tel. 773-737-8400), kovo 
12 d., 6 v.v. Gavėnios susitaiky
mo pamaldos ir šv. Mišios. Kovo 
13 d., išpažinčių klausoma nuo 
9 v.r., 10:30 v.r. šv. Mišios. 
Susitaikymo pamaldom vado
vaus Algis Baniulis, SJ. 

SAUSIO IR VASARIO MĖN. 
Lietuvių fondo nar ia is tapo: 
Algimantas Karnavičius, Rimas 
Karnavičius, Alia Mardosz, 
Audra Siliunaitė, Daiva Siliū-
naitė, Paulius Siliūnas, Auksė 
ir Stanislovas Venciai, Adriana 
Žliobaitė. Elona Vaišnienė Lie
tuvių fonde atminimo įnašu 
pagerbė a.a. Onos Sumantienės 
atminimą. Maloniai kviečiame 
visus prisijungti. 

Š| SEKMADIENĮ, KOVO 13 D., 
JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba rengia Kovo 
11-osios šventę. 10 v.r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. 
Mišias aukos ir pamokslą sakys 
svečias iš Romos kun. Rolandas 
Karpavičius. Po šv. Mišių 
Mozerio salėje pietūs, viktorina, 
linksmoji dalis. Visuomenė 
kviečiama pasinaudoti proga 
sudalyvauti ir 3 v.p.p. vykti į 
„Draugo" organizuojamą kon
certą Jaunimo centre. 

VERBŲ SEKMADIENI KOVO 20 D., 
visi tikintieji kviečiami susibur
ti apmąstymams prieš Didžiąją 
savaitę apie Jėzaus Kristaus 
kančią, mirtį ir prisikėlimą. 
Kunigo Valdo Aušros ir 
„Dainavos" ansamblio, vado
vaujamo Dariaus Polikaičio, 
sukurta muzikinė meditacija 
leis iš naujo išgyventi Velykų 
paslapties šventumą. Girdėsite 
skaitinius iš Šv. Rašto ir choro 
solistų bei vargonininko R. Šoko 
atliekamus kurinius. Renginys 
prasidės 5 v.p.p. St. Paul Lut-
heran bažnyčioje (4660 W. 94th 
St., Oak Lawn, IL). Bilietus ga
lima įsigyti „Seklyčioje". 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKALŲ 
skyrius rodys filmą „Vienui 
vieni' penktadienį, kovo 11 d., 2 
v.p.p. Bočių menėje. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

DARBUI „SEKLYČIOJE" (2711 
W. 71st St.) reikalingos dvi 
padavėjos, kalbančios angliškai 
ir darbininkė virtuvėje. Kreiptis 
į Rasą, tel. 773-476-2655. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ 
IR KUN. ALGIS BANIULIS, SJ 
atvykęs iš Lietuvos Velykoms, 
praves priešvelykinį dvasinį 
susitelkimą, klausys išpažinčių 
ir aukos šv. Mišias kovo 13 d., 1 
v.p.p. Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje. Visi kviečiami. 

būtinai tu r i dalyvauti ir kvie-

ŠAKIEČIŲ PUSMETINIS susi
rinkimas įvyks kovo 17 d., 1 
v.p.p Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd St., Chicago. IL. Nariai 

ciami visi. 

LIETUVIŲ OPEROS VALDYBA 
primena, kad rėmėjai, „Caval-
leria Rust icana" spektakliui 
paaukoję 150 dol. ir daugiau, 
gauna du bilietus, o už 100 dol. 
auką, vieną bilietą veltui, mece
n a t a m s bei garbės svečiams 
skirtoje auditorijos dalyje. 
Pirmininkas Vaclovas Momkus 
kviečia Lietuvių operos bičiu
lius tapti rėmėjais ir pasinau
doti šia bilietų lengvata, ir taip 
pat primena, kad auką reikėtų 
išsiųsti iki balandžio 1 d„ kad 
pavardę būtų galima įtraukti į 
spektakl iui ruošiamą progra
mos leidinį. Rėmėjų aukos gali 
būti nurašomos nuo federalinių 
pajamų mokesčių ( Federal Tax 
I.D. No. 362935678). Spektaklis 
vyks sekmadienį, balandžio 24 
d., 3 v.p.p. Mortono mokyklos 
auditorijoje, 2423 S. Austin 
Blvd., Cicero IL. Bilietus galima 
įsigyti „Seklyčioje" 2711 W. 
71st Str., Chicago, IL 60629. 
Šiokiadieniais bilietai parduo
dami 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 paš tu , pridedant sau 
adresuotą vokelį su pašto žen
klu. Užsakymus siųsti Lithua-
nian Opera Co., Inc., 3222 W. 
66th Place, Chicago, IL 60629. 
Daugiau informacijos jums su
te iks valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus, tel. 773-925-
6193, arba interneto svetainėje, 
adresu: 

w w w . l i t h o p e r a c h i c a g o . o r g . 

ALTV - „SVEIKINIMU IR PAGEI
DAVIMŲ" KONCERTAS vyksta 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus siųsti 
sveikinimus draugams ir ar
timiesiems gimtadienių, sukak
tuvių ir kitomis progomis. 
Skambinti tel. 708-839-9022. 
Balandžio 17 d. ALTV kviečia 
švęsti savo 10-metį. Pokylis 
vyks Willowbrook pokylių salė
je . Kviečiami visi rėmėjai, da
lyviai, draugai.Bus nuotaikinga 
programa ir šokiai. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta. įkur
t a lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
J A V . J a u trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga 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., 
VVestchester, IL 60154. 

„Žiburėlis" veikia lietuvių 
kalba bei dvasia Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte penkis 
dienas per savaitę. O kas yra 
tas „Žiburėlis"? 

„Žiburėlis" yra priešmokyk
linio amžiaus vaikų Montessori 
mokyklėlė. J i yra Amerikos 
Lietuvių Montessori draugijos 
ir tėvų valdybos vedama prieš
mokyklinio amžiaus mokyklėlė. 
Ją įsteigė Danutė Dirvonienė 
1983 metais. Amerikos Lietuvių 
Montessori draugija buvo įsteig
ta 1958 m. Draugija išlaikydavo 
ir antrą mokyklėlę, Kriauče-
liūnų Vaikų namelius, kurie, 
ati tarnavę Marąuette Parke 32 
metus, buvo uždaryti. „Žiburė
lyje" mokosi vaikai ir vaikaičiai 
iš visų Lietuvos ateivių bangų. 
Lietuviško Montessori auklėji
mo būdo pasisekimą rodo ir tai, 
kad nemažai abiturientų, jau 
susilaukę savo vaikų, juos 

siunčia į „Žiburėlį". 
Remdamiesi Marijos Mon

tessori humanitarine filosofija, 
vaikai „Žiburėlyje" prasmingai 
dirba, mokosi savarankiškumo 
ir susidraugauja su kitais savo 
amžiaus lietuviukais. Montes
sori auklėjimo principai skatina 
vaiko vidinį brendimą. Nau
dodamiesi kasdieniškomis ir 
specialiomis priemonėmis, vai
kučiai išmoksta susikaupti ir 
atlikti darbelius nuo pradžios 
iki galo. Montessori metodas 
atsižvelgia į jaunų vaikų im
lumą bei susidomėjimą juos 
supančiu pasauliu. Montessori 
auklėjimo būdas suteikia tvirtą 
ramstį tolimesniems mokslams. 

Neseniai į „Žiburėlio" klasę 
Pasaulio lietuvių centre su
bruzdėjo „Žiburėlio" mokinukai 
ir jų mamytės. Tai „Motinos ir 
vaiko rytas". Vaikai pasidi
džiuodami dalinosi savo darbe

liais ir užsiėmimais su savo 
motinom. Tikrai buvo nuostabu 
pamatyti, kiek daug vaikai yra 
išmokę ir subrendę moky
damiesi „Žiburėlyje". 

„Žiburėlio" direktorė yra 
Žibutė Mačiulienė. Kartu su ja 
mokytojauja ' Giedrė Starins-
kienė, Jolanta Blaudžiūnaitė ir 
Rolanda Vainauskienė. Tėveliai 
yra labai dėkingi už mokytojų 
rūpestį, nuoširdumą, kantrybę 
ir šilumą. 

Šiais metais „Žiburėlio" 
tėvų komitetą sudaro pirmi
ninkė Kristina Razmienė, vice
pirmininkė Audra Daulienė, 
iždininkė Renata Stankuvienė, 
sekretorė Silvija Saukaitienė ir 
renginio pirmininkė Asta 
Čuplinskienė. Amerikos Lietu
vių Montessori draugijai 
pirmininkauja Marius Katilius. 

Kaip visos pelno nesiekian
čios lietuvių organizacijos „Ži

burėlis" rengia lėšų telkimo 
vajus. Šių metų didžiausias 
renginys, „Viduramžių vaka
ras", vyks balandžio 9 d. 7 v.v. 
Viduramžiškoje nuotaikoje sve
čiai vaišinsis, pabendraus , daly
vaus varžytinėse ir galės pašok
ti. Turintys klausimų apie šį 
renginį kviečiami susisiekti su 
Asta Čuplinskienė, tel. 708-447-
4338. 

Kviečiame 3—4 metukų 
vaikų tėvel ius, kurie domisi 
Montessori mokymo būdu į 
„Atvirų durų" dieną „Žiburėlio" 
klasėje, Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, šeštadienį kovo 
19 d. nuo 9 v.r. iki 11 v.r. 
Norintys daugiau informacijos 
kviečiami paskambint i tel. 
630-257-8891. 

A u d r a D a u l i e n ė 

ntkevičių šeimos. 

Ieško artimųjų 

Norėčiau surasti savo gi
mines, gyvenusius Čikagoje. 
Mano mama Juzefą Urbonaitė-
Rindokienė iš Vainuto susi
rašinėjo su broliu Vincentu Ur
bonu, kilusiu iš Vainuto, kuris 
mirė prieš 20 metų. Ten pat gy
veno ir dvi seserys Auksorienė 
ir Paukštienė. Jų adresas buvo: 
S. Natoma Ave., Chicago, IL. 

Norėčiau, kad atsil ieptų 
pusbroliai ir pusseserės. Mano 
mama mirė prieš 10 metų, liko 
t ik jaunesnė kar ta . Prašau 
rašyti šiuo adresu: Regina 
Tubutienė, Lukšio g. 37A - 75., 
LT - 3042, Kaunas, Lietuva., 
tel .011-371-37-411004. 

• Amer ikos l i e tuv iu r a d i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Frandsco, Chicago, EL 60632. 

PREZIDENTAS 
PRIĖMĖ 

]AV GYDYTOJUS 
ORTOPEDUS 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus priė
mė Jungtinių Amerikos Vals
tijų gydytojų ortopedų delegaciją. 

Pagal sutartį t a rp JAV 
lietuvių bendruomenės ir Vil
niaus universiteto Vaikų ligo
ninės nuo 1993 metų vykdoma 
programa „Pagalba vaikams 
sergantiems ortopedijos ligomis 
bei patyrusiems nudegimų 
traumas". Pagal šią programą 
JAV gydytojai ortopedai kas
met atvyksta į Lietuvą ir atlie
ka sudėtingas stuburo, klubo 
sąnario, pėdos operacijas vai
kams bei teikia konsultacijas. 
Tai jau tryliktasis gydytojų vi
zitas į Lietuvą, kurio metu pla
nuojama atlikti apie 20 operaci
jų bei suteikti konsultacijas 
maždaug 200 vaikų. 

Šios dienos susitikimo me
tu šalies vadovas apdovanojo 
JAV profesorių Terry Light 
ordinu „L'ž nuopelnus Lietuvai" 
Riterio kryžiumi. 

Prezidentas padėkojo gydy
tojams už pagalbą Lietuvos 
vaikams bei šalies gydytojams 
perteiktą patyrimą. 

P r e z i d e n t o s p a u d o s 
t a r n y b a 

Lidija ir Vitukas Polikaičiai. Nuotraukos R e n a t o s S t a n i š k i e n e s 

Iš LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 
GLOBOS KOMITETO VEIKLOS 

Lietuvos našlaičių globos 
(LNG) komitetas tris ka r tu s 
metuose siunčia per įgalio
tinius Lietuvoje paramą dabar 
globojamiems 833 našlaičiams 
(po 50 dol. kiekvienam naš
laičiui). 

Pirmoji siunta šiais metais 
buvo išsiųsta vasario vidury. 
Siųsdamas paramą LNG ko
miteto pirm. Juozas Poiikaitis 
kartu pasiuntė įgaliotiniams 
laiškus ir atnaujintus našlaičių 
sąrašus bei paramos paskirsty
mo išdėstymą. 

Daugiausia našlaičių turin
tiems įgaliotiniams parama 
buvo siunčiama banko perlaida, 
nes taip greičiau ir pigiau, o 
mažiau našlaičių turintiems — 
čekiais per Eleną Gervickienę 
Lietuvoje, kuri tuos čekius per
duoda įgaliotiniams, nes taip 
sutaupoma pinigų. 

Dr. Reginai Švobienei („Kai
mo vaikai"), turinčiai 485 
našlaičius ir 7 Kaušikienės 
sąraše, buvo nusiųsta 36,805 
dol. Į šią sumą įeina ir Gražinos 
Liautaud auka 7,500 dol., po 
250 dol. 30-čiai studentų, šv. 
Kalėdų bei kitomis progomis 
siunčiamos dovanos, kurias, 
rėmėjams paprašius, LNG 

komitetas persiunčia į Lietuvą. 
Gražinai Landsbergienei 

(273 našlaičiai) nus iųs t a irgi 
banko perlaida 24,245 dol. Jų 
tarpe 33 s tudentams po 250 
dol. (8,250 dol.) Gražinos 
Liautaud auka ir atskirų rė
mėjų šv. Kalėdų dovanos. 

Per E. Gervickienę nusiųsta 
parama čekiais šiems įgaliotini
ams: seselei J ū r a t e i Plonytei 
(49 našlaičiai), 2,775 dol.; kun. 
R. Ramašauskui (4 našlaičiai) 
245 dol.; kun. A. Baniuliui (3 
našlaičiai) 190 dol., kun. L. 
Dambrauskui (12 našličių) 675 
dol. Į nurodytas s u m a s įeina ir 
kalėdinės rėmėjų dovanos. 

LNG komiteto pirm. Juozas 
Poiikaitis kar tu su Dana Ba-
zienė, vicepirmininke, patikrino 
visų našlaičių sąrašus ir juos 
atnaujino bei sudėjo į kompiu
terį. Šiuose, jau pertvarkytuose 
sąrašuose, pažymima našlaičio 
pavardė, kuriam suėjo 18 metų, 
bet kurį rėmėjas nori ir toliau 
remti. Tą paramą į Lietuvą per
siunčia LNG komitetas. Taip 
pat pažymimos pavardės 18 
metų sulaukusių našlaičių, ku
rie toliau neberiamiami. 

Daug rėmėjų iškeliaujant 
Amžinybėn, ar dėl ligos, senat

vės ar kitų priežasčių nebega
l in t iems toliau remti , LNG 
komite tas kol kas nebeįrašo 
naujų remtinų našlaičių į savo 
sąrašus ir žiūri, kad užtektų 
paramos jau turintiems 833 
našlaičiams. 

Lietuvos našlaičių globos 
komitetas yra dėkingas visiems 
rėmėjams, kurie, nepaisant 
sunkesnės ekonominės būklės, 
meta i po metų remia naš
laičius, atsiunčia j iems dovanų 
švenčių proga. O taip pat 
nuoširdžiai dėkoja ir naujiems 
rėmėjams, kurie savo auka 
palengvina našlaičių gyvenimą. 

Ypatinga padėka tenka 
Pensilvanijos lietuviams vy
čiams ir kit iems, daugeliui 
lietuviškai nekalbantiems, bet 
remiantiems vargstančius naš
laičius savo tėvų ir senelių 
tėvynėje. Daug čia pasidarbuo
ja Jeanne Dorr už ką Lietuvos 
našlaičių komitetas yra ypač 
dėkingas ir jos pastangas labai 
vertina. Taip pat nuoširdi padė
ka priklauso ir Teresei Lands
bergienei, kuri uoliai rūpinasi 
LNG komiteto reikalais Balti-
morės — Washington apylinkėje. 

LNG komiteto koresp. 
A. Š m u l k š t i e n ė 

LIETUVOS DUKTERYS KVIEČIA PARAGAUTI SKANUMYNU 

Vilniaus universiteto studentų k a i m o kapela „Jaunimėlis" kovo 6 d. koncertavo Cleveland. 
Cleveland lietuviu bendruomenė labai džiaugėsi koncertu ir Šauniu bei labai ta len t ingu 
Lietuvos jaunimu, praskaidrinusiu jų snieguotą apyl inke . „Jaunimėl io" koncertų laukia 
Detroit ir Čikagos lietuviai. Koncertų gastroles organizavo JAV LB Kultūros taryba. 

Su ankstyvu pavasariu 
ateina ir nauji darbai. Šiemet 
velykinių pyragų ir margučių 
išpardavimu jau susirūpinusios 
Lietuvos dukterys kviečia tuo 
pasinaudoti ir taip paremti šią 
kuklią organizaciją. Tikime, 
kad sesės narės vėl parodys 
savo išradingumą ir prikeps, 
primargins visokių velykinių 
gardumynų. Kaip ir visur, taip 

ir pas mus vargo užtenka, 
nelaimės aplanko kartais tuos, 
kurie mažiausiai to tikisi. Čia ir 
atskuba Dukterys ne tik su 
užuojauta, bet ir su vienu, kitu 
doleriu. Bet jos nori ir savo ge
radariams parodyti meilę, sten
giasi paįvairinti jų valgių 
stalus, o tam yra graži ir pras
minga proga — šv. Velykos. 
Pakilia nuotaika, jausdami vėl 

ateinantį pavasar į ir džiaug
damiesi, kad dar vieni metai 
praėjo laimingai, — švęsime dar 
linksmiau, žinodami, kad pri
sidėjome prie šio gražaus tikslo. 
Tad, sveikindamos su atei
nančia Kr i s taus Prisikėlimo 
švente, visus labai kviečiame. 
Bus kava su pyragaičiais , 
galėsime praleist i keletą va
landų malonioje draugijoje. 

Kaip visuomet tai vyks 
Nameliuose, 2735 W. 71st Str. 
nuo 8 vai. ryto kovo 24 d. Tel. 
1-773-925-3211. 

Pr imename sesėms, kad 
trečiadienį bus budima nuo 8 
vai. ryto iki 5 vai. p.p. 

Visų labai lauksime! 

I r e n a O l a ž i e n e 

http://www.lithoperachicago.org

