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I š a t e i t i n i n k ų veiklos . 
2psl. 

Atkurta tautos 
savigarba. KGB veiklos 
tyrimas virto 
pasity čioj imu. 
3 psl 

Mūsų šeimose. 
Lietuviški žemaitukai. 
4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Prisimintas kun. R. 
Mikutavičius. Apie tylą, 
kultūrinį paveldą i r 
avangardą. Leidiniai. 
Vandos Daugirdaitės 
Sruogienės stipendija 
jauniesiems istorikams. 

Europa pristato savo 
kino naujienas. 
New York lietuviai 
gavo pusę mln. dol. 
5 psl. 

Atskleista senovinė 
Mesopotamijos miesto 
paslaptis. 
7p?L 

Muzikinė meditacija 
Verbų sekmadienį. 
Padėkokime Lietuvos 
prezidentui. 
8 psl. 

Sportas 
* Ke tu r io l ikmet i s Lie tu

vos t e n i s i n i n k a s R i č a r d a s 
B e r a n k i s p a t e k o į Latvijos 
sostinėje vykstančio ITF serijos 
„Enri Open" jaunių (iki 18 me
tų) teniso turnyro pusfinalį. R. 
Berankis pirmajame rate 6:3, 
6:2 nugalėjo rusą Artiom Kuz-
necov, antrajame — 6:2. 6:3 
austrą Rascal Brunner, o penk
tadienį 6:1, 3:6. 6:1 įveikė latvį 
Krisjan Stabins. Gabiam teni
sininkui neseniai dėmesį paro
dė vieno žymiausių pasaulio te
nisininkų Michail Rostropovič 
fondas, skyręs jam stipendiją. 

* 41-erių m e t ų t ry l ik ta 
sis pasau l io š a c h m a t ų čem
p ionas r u s a s Gary Kasparo v 
pareiškė baigiąs profesionalaus 
žaidėjo karjerą. Pasak G. Kas-
parov, tokį sprendimą priėmęs 
po patirto milžiniško spaudimo 
pastaraisiais metais, jog jis 
menkai remias Tarptaut inę 
šachmatų federaciją (FIDE). 
Ateityje G. Kasparov ketina už
siimti politika bei rašyti kny
gas. 

* Austr i jos k a l n ų slidi
n inke Michae la Dorfmeis ter 
Sveicarijoje laimėjo slalomo 
supermilžino varžybas ir tapo 
šios rungties 2004-2005 m. se
zono pasaulio taurės savininke. 
31-erių metų pasaulio čempio
nė distanciją įveikė per 1 minu
tę 12.38. sekundės. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v o s i r L a t v i j o s 
p a r l a m e n t ų p i r m i n i n k a i re 
mia planus stiprinti baltiškąjį 
identitetą. 

* Šal ies v a d o v a s apdova
nojo la isvės gynėjus . 

V a l i u t u s a n t y k i ? 
1 USD — 2.569 1 7 
1 EUR — 3.452 LT 

Kovo 11-osios Aktac o rtauįos ep * *r% ** %4i 
# w "y i s i 

Vilnius , kovo 11 d. (ELTA) 
— Kovo 11-osios Aktas, kuriuo 
buvo a tkur ta Lietuvos neprik
lausomybė, buvo re ikšmingas 
ne tik mūsų šaliai, m a t tapo 
naujos epochos pradžia ir ki ta 
linkme pakreipė daugelio vals
tybių istoriją. Taip šį dokumen
tą įvertino Nepriklausomybės 
Akto s ignatara i , penktadienį 
susirinkę į jo originalo prista
tymą Seime. 

„Ta diena buvo reikšminga 
ne vien Lietuvai, tačiau mums 
teko atlaikyti pirmąsias pasek
mes. Vėliau jos buvo juntamos 
iki Uralo ir d a r toliau", pažy
mėjo tuometinės Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas, Euro
pos Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis. 

Pasak Seimo vicepirminin
ko, signataro Česlovo Juršėno, 

Kovo 11-osios Aktas pažymėjo 
istorijos virsmą — priespaudos, 
vargo, pažeminimo, kančių, ka
rų epochos pabaigą ir neprik
lausomos valstybės pradžią. 
„Lietuvių tautos apsisprendi
mas reiškė, kad reikalai galėjo 
kitaip pajudėti ir aplink mus: 
Sovietų Sąjungoje, Rytų Euro
poje, kai kas kitaip susimąstė ir 
Vakarų Europoje", kalbėjo par
lamentaras. 

V. Landsbergis padėkojo 
Seime viešinčiai Islandijos par
lamento delegacijai už šios ša
lies „drąsą ir teisingumo jaus
mą". Islandija 1991 m. vasario 
11 d. pirmoji iš užsienio valsty
bių oficialiai pripažino atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Nepriklausomybės Akto pri
s tatyme dalyvavo Halldor 
Bloendal, parlamento generali-

Vidurdienį Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje, skambant „Tautiškai giesmei", kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai pakėlė Lietuvos Respublikos 
vėliavą ir istorinę valstybės vėliavą, naudotą jau viduramžiais. Po to kariuomenės daliniai žygiavo miesto gatvėmis, kur juos sveikino gausiai susirinkę 
m i e s t e l ė n a i . Tomo ČernBevo (ELTA) nuotr. 

Nepriklausomybes atkūrimo dienos 15-osios metinės Kaune paminėtos 
tradiciniais renginiais bei nemokamais koncertais. Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje surengtas minėjimas, pakelta Vyčio Kryžiaus ordino 
vėliava. Vietoje baltų balandžių šiemet nuo Vytaute Didžiojo karo muzie
jaus laiptų į orą buvo paleista 500 baltų balionų. Valdo Kopūsto (ELTA) auotr 

nis sekretorius Helg Bernodus-
son ir Islandijos ambasadorius 
Lietuvai, buvęs šios šalies už
sienio reikalų ministras Jon 
Baldvin Hanibalsson. 

Penktadienį Parlamento ga
lerijoje taip pat atidaryta paro
da „Kovo 11-oji: fotopasakoji-
mas", čia eksp&uuojarnos vardi
nės balsavimo dėl Nepriklauso
mybės atkūrimo kortelės, balsa
vimo sąrašai. 

Už Aktą „Dėl Lietuvos ne
priklausomos valstybės atstaty
mo" prieš 15 metų balsavo 124 

deputatai, susilaikė 6, prieš bal
savusiųjų nebuvo. Tačiau var
dinio balsavimo sąraše nurody
tos 133 pavardės, mat Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas 
Nikolajus Medvedevas prieš pat 
balsavimą buvo deleguotas į 
Maskvą. 

Balsavimo dėi šio dokumen
to priėmimo rezultatai buvo pa
skelbti 1990 metų kovo 11 d., 10 
vai. 44 min vakaro. Kartu buvo 
atnaujintas 1938 m. gegužės 12 
d. Lietuvos Konstitucijos, kurios 
veikimas buvo neteisėtai su

stabdytas. Sovietų Sąjungai 
1940 m. birželio 15 d. įvykdžius 
agresiją prieš nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir ją aneksa
vus, galiojimas. 

Aukščiausioji Taryba nu
sprendė, kad Aktą „Dėl Lietu
vos nepriklausomos valstybės 
atstatymo" pasirašyti turi ne tik 
jos pirmininkas ir sekretorius, 
bet ir kiti deputatai, dalyvavę 
balsavime. 

Šiuo metu dokumentas su 
deputatų paraša is saugomas 
Lietuvos valstybės naujajame 

archyve, o jo kopija kabo Seime. 
Aktas iš Seimo rūmų buvo iš
vežtas per 1991 m. sausio įvy
kius, o penktadienį pristatomas 
Parlamento galerijoje. Po stiklu 
gulintį dokumentą saugo ka
riuomenės garbės sargyba. 

Vis dėlto pastarasis Aktas 
yra daugiau simbolinis. Tikrasis 
teisinis dokumentas, kurį pasi
rašė tik Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis ir 
Aukščiausiosios Tarybos sekre
torius Liudvikas Sabutis, sau
gomas Seime. 

Maskva raginama pasmerkti Pabaltijo okupaciją 
Wash ing ton , DC/VIln ius , 

kovo 11 d. (BNS) — Nuolatinis 
Baltijos šalių rėmėjas, JAV Kon
greso narys John Shimkus pa
rengė nutarimo projektą, kuriuo 
Maskva raginama pasmerk t i 
Baltijos valstybių sovietinę oku
paciją. 

Vadinamojo paralelinio — 
JAV Atstovų rūmų ir Senato — 
nutar imo projekte te ig iama, 
kad „Rusijos Vyriausybė turėtų 
aiškiai ir nedviprasmiškai pri
pažinti ir pasmerkti neteisėtai 
Sovietų Sąjungos 1940-1991 m. 

įvykdytą Baltijos valstybių Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos okupa
ciją ir aneksiją". 

Anot nutar imo projekto, 
toks Rusijos valdžios žingsnis 
„reikšmingai padidintų nuken
tėjusių tautų gerą valią ir su
stiprintų regioninį stabilumą". 

Rezoliucijos įžangoje, be ki
ta ko. pažymima, kad Baltijos 
šalių prijungimas prie SSRS 
buvo įvykdytas prieš suverenią 
šių tautų valią, JAV kelis de
šimtmečius nuosekliai laikėsi 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

aneksijos nepripažinimo politi
kos, sovietinė okupacija atnešė 
Baltijos tautoms kančias, masi
nius žudymus ir deportacijas į 
Sibiro lagerius, pavergtos tau
tos drąsiai ginklu ir politinėmis 
priemonėmis priešinosi sovieti
nei agresijai. 

Papai -TAV Kongreso proce
dūras, nutarimo projektas bus 
svarstomas Atstovų rūmų tarp
taut inių santykių komitete, 
kuris nuspręs, ar pataisa bus 
teikiama balsavimui Atstovų 
rūmuose ir Senate. 

A. ] . Bačkis: be maldos 
nepajėgsime gyvent i laisvėje 

Islandija supranta Lietuvos vadovo m-pnclinna 
Vilnius, kovo 11 d. (BNS) 

— Islandija supranta Lietuvos 
prezidento Valdo A d a m k a u s 
sprendimą nevykti į Maskvoje 
rengiamas pergalės prieš nacių 
Vokietiją 60-mečio iškilmes. 

Apie tai penktadienį buvo 
kalbėta Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko bei Nepriklau
somybės atkūrimo 15-ųjų meti
nių proga Lietuvoje viešinčio 
Islandijos parlamento — Altin-
go — pirmininko Halldor 
Bloendal susitikime, kur iame 
dalyvavo ir Islandijos ambasa
dorius Lietuvoje, buvęs užsie
nio reikalų ministras Jon Bald
vin Hanibalsson. 

Kaip teigė Seimo pirminin
ko atstovas spaudai Arvydas 
Žilinskas, svečiai teigė supran
tantys Lietuvos apsisprendimą. 

J ie pažymėjo, kad Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga Islan
dijai atnešė nepriklausomybę, o 
Lietuvai — priešingai — oku
paciją. 

Lietuvos ir Islandijos parla
mentų pirmininkų susit ikime 
taip pat buvo prisiminti pirmie
ji Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimo žingsniai, Islandijos 
vaidmuo Lietuvai siekiant pa-

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA) 
— Minėdami tautos šventę ti
kintieji rinkosi bendrai maldai 
už tėvynę. Negalintys to pada
ryti Vilniaus arkikatedroje au
kotas Šventąsias Mišias galėjo 
stebėti per televiziją. 

Joms vadovavęs Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas kar
dinolas Audrys Juozas Bačkis 
ragino žmones neapleisti padė
kos Dievui ir t iems, kurie savo 
gyvybe. Aukščiausiojo duotais 
gabumais, pasiaukojimu ir tyliu 
darbu mūsų tėvynėje iškovojo, 
kūrė ir puoselėjo laisvą gyveni
mą. 

Pažymėdamas, jog be mal
dos nepajėgsime gyventi laisvė
je, ganytojas klausė: „Ar mels
damiesi ko nors prašome, skun
džiamės, ieškome nusiramini
mo? 0 gal tik krut iname lūpas, 
mintimis klaidžiodami po visai 
kitas erdves? Vis labiau tolsta 
nerimo kupini laikai, kai mal
dos žodžiai aidėjo ne tik bažny

čiose, bet ir miesto gatvėse, kai 
.grėsmių akivaizdoje pajutę savo 
silpnumą kėlėme rankas ir širdį 
į Dievą maldaudami pagalbos". 

Pasak kardinolo, po 15 Ne
priklausomybės metų tebeturi
me daug vargų ir sunkumų, ku
rie slegia mūsų širdis, kelia ne
rimą dėl tau tos ateities. Ne 
kiekvienas pajėgia sudurti galą 
su galu: akis bado nepagarba 
žmogui, šeimai, gyvybei; sunku 
auklėti jaunąją kartą, pertei
kiant jai žmogišką jautrumą, 
pagarbą, sąžiningumą bei tėvy
nės meilę. 

„Tik Kristus, mūsų Išgany
tojas, gali mums padėti atverti 
savo širdis, išpažinti nuodėmes 
ir įsileisti Jo malonę, kurios dė
ka skleistume gėrį pasaulyje", 
sakė kardinolas, pakvietęs ti
kinčiuosius neišeiti iš šventovės 
neatsiprašius Dievo už nuodė
mes ir nepasimeldus už brolius 
ir seseris, kuriuos labiausiai 
kritikuojame ir barame. 

Prezidento sprendimas 
nepadidins grėsmių Lietuvai 

Islandijos parlamento vadovas Halldor Bloendal (d) ir huvęs Islandijos už
sienio reikalų ministras Jon Baldvin Hanibalsson. 

Tomo ČerniSovo (ELTA) nuotr 

šaulio valstybių pripažinimo 
„de jure". 

A. Paulauskas pabrėžė, kad 
Islandijos parama Lietuvai bu
vo ypač svarbi siekiant įtvirtin
ti atkurtą nepriklausomybę. 

„Būtent Islandijos parama 

pralaužė ledus į ta rp taut in į 
mūsų valstybės pripažinimą, o 
tuo pačiu užpildė Lietuvos 
žmonių širdis pagarba ir šiltais 
jausmais drąsiam jūsų valsty
bės žingsniui ir visai islandų 
tautai", pabrėžė jis. 

Tomas Janel iūnas 

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA) 
— 2005 m. pradžioje, regis, ne
buvo aktualesnės Lietuvos už
sienio politikos problemos už 
gana banalų klausimą — ar Lie
tuvos prezidentas Valdas Adam
kus turėtų priimti kvietimą ir 
gegužės 9 d. vykti į Maskvą 
švęsti SoviettĮ Sąjungos perga
les prieš nacistinę Vokietiją. 

Prezidento delsimas priimti 
sprendimą suteikė pagrindo vi
suomenei gana plačiai disku
tuoti ir ieškoti vis naujų argu
mentų, bandant pagrįsti savo 

požiūrį į šią problemą. Visuome
nės atstovai ir politikai neveng
davo siūlyti prezidentui savo re
komendacijų, dažnai apipintų 
grėsmingais, nors dažniausiai 
vertybiniais, epitetais. 

Manantieji , kad nederėtų 
gegužes 9-ąją vykti į Maskvą, 
teigdavo, kad dalyvavimas šioje 
šventėje reikštų grobikiškų 
SSRS karų pateisinimą ir lietu
vių tautos, patyrusios sovietinę 
okupaciją, žeminimą. 

Manantys kitaip aiškino, 
kad atsisakymas priimti Rusi
jos kvietimą pakenktų Lietu
vos ir Nuke l ta į 7 psl . 

Prezidentūroje 
pagerbti 

signatarai 
Vilnius, kovo 11 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus ragina Kovo 11-osios akto 
signatarus aktyviau dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime. 

„Jūs galite tarti savo tvirtą 
žodį. Esate gerbiami, jūsų baisą 
girdi visuomenė. Todėl raginu 
neužsisklęsti vien Signatarų 
klubo veikloje, bet aktyviai da
lyvauti visuomenės gyvenime 
bei viešosiose diskusijoje". Ne
priklausomybės atkūrimo pro
ga Prezidentūroje surengtame 
priėmime kalbėjo šalies vado
vas. 

V. Adamkus pažymėjo Kovo 
11-osios akto signatarų vaidme
nį prieš 15 metų, atkuriant Lie
tuvos nepriklausomybę, bei ra
gino juos dalyvauti ir šiandieni
niame visuomenės kūrime. 

„Jūs atėjote iš Sąjūdžio, 
kuris brandino pilietinės visuo
menės pagrindus. Tad ir šian
dien būkite mūsų pilietinės vi
suomenės kūrėjai", sakė prezi
dentas. 

„Šiandien galime pasi
džiaugti po nepamirštamojo 
Kovo 11-osios vakaro per pen
kiolika metų Lietuvos nueitu 
keliu. Turime kuo didžiuotis. 
Žinau, kad jums ne kartą su
skaudo širdį regint, kaip numo
jama ranka į pareigas ir mo
ralės principus, kaip nuvertina
mi įsipareigojimai tautai", sig
natarams kalbėjo V. Adamkus. 

Nors Kovo 11-osios signa
tarai ir buvo pasipiktinę tuo, 
kad negavo pakvietimo į Vasa
rio 16-osios iškilmes bei žadėjo 
ignoruoti Kovo 11-ąją jų garbei 
rengiamą priėmimą, tačiau 
prezidentui viešai apgailesta
vus dėl šio nesusipratimo, dau
guma jų dalyvavo priėmime. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

UŽ GYVYBĖS, 
NE MIRTIES KULTŪRĄ 

Kęstutis A. Trimakas 

^CĄ iu laikų žmonėms daug dalykų yra neaiškūs. Galima 
^ ^ žvelgti taip arba kitaip. Spręsti taip arba kitaip. Elgtis 
Ks-/ taip arba kitaip. Kai viskas reliatyvu, tai ir žmones atsi
leidžia", pasimeta ar atsipalaiduoja. Ir patogu, kai nėra įtam
pos. Daug viso ko po truputį. Ir niekam nėra to, kas galutinai 
svarbu. Ir niekas negyvena dėl kažko galutinai svarbaus. 

Ir laimė, jei kas nors aštriu protu, apsisprendusią širdimi 
nubrėžia aiškią liniją. I r pasirodo aiškus skirtumas. Tarp to, 
kas svarbu ir kas ne ta ip svarbu. 

Kristaus vietininkas Jonas Paulius II ne taip seniai tokią 
liniją nubrėžė tarp gyvybės kultūros ir mirties kultūros. Tarp 
jų — ne tik linija, bet nesutaikomas konfliktas. Ir nesutaikomi 
jų padariniai žmonėms: gyvybė ar mirtis. Toks konfliktas 
išryškėjo jau prieš du tūkstančius metų, kai Pergalintysis 
sušuko: „Žmogus gyvas ne vien duona... Aš esu kelias, tiesa ir 

gyvenimas". Tada tapo aišku, kad 
vienas kelias veda į gyvenimą, o 
kitas - į mirtį. 

Žmonės visada rinkosi vieną iš 
tų dviejų kelių. Net ir tada, kaip 
šiais laikais, kai daug kas atrodo 
taip miglotai. Kristaus vietininkas 
pastebi, kad kuriasi dvi kultūros: 

j viena pagrįsta Kūrėjo žmonėms dovanota gyvybe, kurią saugo 
j ir puoselėja Kristus, k i ta — grindžiama Jo neigimu. Taip, tas 
į mirties kelias jau seniai grindžiamas. Vieni „laidojo" Kristų (Jį 

menkindami a r ignoruodami); kiti, kaip Nietzsche, skelbė 
„Dievo mirtį"; o dabar, paneigus nemirtingą žmogaus sielą, 
laidojamas žmogus. Taip, mirties „kultūra" tėra žmogaus laido
jimo procesija. 

Dabar sprendžiamas visų žmonių likimas. Palikti viską 
likimo „valiai", būtų nedovanotina. To nenori Kristus atėjęs, 
kad „žmonės turėtų gyvenimą ir jo daugiau turėtų". Nenori ir 
Kristaus vietininkas. Dėl to jis nubrėžė aiškią liniją tarp gyvy
bės kultūros ir mirties kultūros. 

Mes, ateitininkai, įsijungėme į Ateitininkuos sąjūdį. Kone 
prieš šimtą metų Pranas Dovydaitis nubrėžė aiškią liniją, kaip 
skiriamės mes nuo tų, kurie neigia Dievą ir Kristų. Visiškai 
tikslu būtų pas
varstyti, ar mes 
tokie, kokiais, 
kaip ateitininkai, 
norime būti ar 

Taip, mirties „kultūra" tėra 
žmogaus laidojimo procesija. 

bent siekiame tapti, turėtume visomis jėgomis puoselėti gyvy
bės kultūrą. Taip pa t gal kyla mums klausimas, apie ką iš 
tikro nagrinėjo Stasys Šalkauskis Ateitininkų ideologijoje, 
susirūpinęs, kad pasaulyje ir Lietuvoje plinta dekrikščionizaci-

, ja. Net ir vienas jo teiginys mums daug pasako: „Kovoje su 
i pasaulio nukrikščionėjimu itin yra svarbu sujungti apsigynimo 

momentą su kuriamąja kultūrine statyba" (231 psl.). Tai tokie 
j yra Prano Dovydaičio ir Stasio Šalkauskio ateitininkiški sie

kiai. Ar jie kažkur nesusitinka su Kristaus vietininko siekiu -
puoselėti gyvybės kultūrą? Jono Pauliaus II paskelbta gyvybės 
kultūra jau randa platesnį atgarsį pasaulyje ir yra plėtojama. 
Ir mes, šių dienų ateitininkai, gal rastume daugiau šiems 
laikams tinkamų gairių, kaip krikščioniškąjį humanizmą šian
dieninėje kultūroje įgyvendinti — tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. 

Verta būtų plačiau susipažinti su Kristaus vietininko api-
; budinta gyvybės kultūra ir jai priešinga mirties kultūra, o taip 

pat, atsakius į esminį klausimą, ar gyvybės kultūra atitinka 
tai, ko siekti siūlė Dovydaitis ir Šalkauskis, rasti įkvėpimo, 

, naujo ryžto ir aiškesnių gairių mūsų ateitininkiškai veiklai, 
tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Gal būt verta apie tai pasvarstyti 
kai susibursime jubiliejinėje ateitininkų stovykloje šią vasarą. 

Kviečiame taip pat ir kitus pasidalinti savo mintimis kas turėtų būti Jubilie
jinėje stovykloje svarstoma, knkie turėtų būti nūdienos ateitininko iššūkiai. 

Čikagos moksleivių ateit ininkų Kun. Alf. Upniūno p ' ez . Stulginskio kuopos nariai su draugais. Iš k: Katie Truskey, 
Daiva Gylytė, Andrius Ragas, Regina Čyvaitė, Daiva Ragaitė, Šarūnas Daugirdas, Aigis Kasniūnas ir Tom Sargent 

jaunučiai, ruoškitės 
Prasideda registracija vasaros stovyklai 

Pranešame visiems JAS nariams ir jų tėveliams, kad netrukus 
pradėsime registruoti stovyklautojus į Jaunučių vasaros stovyklą, 
kuri įvyks liepos 14 - 24 d. Dainavoje. Nuo kovo 15 d. rasite visą 
stovyklos informaciją ir reikalingas anketas internete, ateitininkų 
svetainėje www.ateitia.org. Registracija prasidės š.m. balandžio 1 
d. Tik nuo tos dienos bus priimamos paštu siųstos anketos ir mo
kesčiai stovyklos registratorei. Prieš balandžio 1 d. nieko nesiųsti. 

Kol bus vietų, tol stovyklautojai bus priimami ir registruojami, 
tačiau iš praeities stovyklų žinome, kad stovykla greitai prisipildo. 
Iki balandžio 30 d. pirmenybe bus JAS nariams. Po to, priimsime 
visus norinčius stovyklauti pagal užsiregistravimo eilę. 

Primename, kad anketos nebus dalinamos kuopose. Visa re
gistracijos medžiagą turite atsispaudinti iš interneto. Jeigu turė
site sunkumų, kreipkitės į registratorę Grasildą Reinytę, grasil-
da@sbcglobal .net Jei turi te klausimų, kreipkitės į Laimą 
Al^ksiona. laleksa@ameritech.net 

įraukiame energingų, linksmu stovyklautojų! 
J a u n u č i ų a t e i t i n i n k u sąjungos C e n t r o va ldyba 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE — III 

MATAS ČYVAS 

Tarp Kalėdų ir Naujųjų metų apie 65 moksleiviai ateit ininkai suva
žiavo į Dainavos stovyklavietę į Moksleivių ateitininkų sąjungos 
ruošiamus ateitininkų ideologijos kursus, jau kelis šeštadienius 
spausdiname Mato Čyvo kursų kroniką. Čia tęsiame jo pasakojimą 
apie ten išklausytas paskaitas. 

Ketvirtą kursų dieną klau
sėmės Vėjo Liulevičiaus 
paskaitos „Ateitininko 

asmenybė", kuri buvo suskirs
tyta į tris dalis: 1. Ateitininkuos 
esmė, 2. Penkios svarbios asme
nybės ir 3. „AT AT 2005" f Atei
ties ateitininkas 2005 m.). Pre
legentas pasiūlė sugalvoti kaip 
paaiškintume amerikiečiams 
draugams, ką mes per Žiemos 
kursus veikiame. Pasigirdo 
tokie pasiūlymai: galėtumėm 
aiškinti, kad ateitininkai yra 
katalikiškas intelektualų sąjū
dis, per kurį siekiame artėti 
prie Dievo ir norime išlaikyti 
savo kalbą ir kultūrą. Esame 
žmonės, kurie siekiame tų pačių 
tikslų. Čia mes išmokstame 
kaip sąmoningai galvoti ir 
veikti. Tada bandėme sugalvoti 
ati t ikmenį anglų kalboje žo
džiui „ateitininkas", bet žodis 
„futurist" skambėjo šiek tiek 
juokingai. Supratome, ką norė
jome pasakyti, tik trūko tin
kamų žodžių. 

Galime svetimtaučiams pa
aiškinti mūsų principus, arba 
mūsų gairės, nors jos gali kai 
kam atrodyti sausokos ir nuobo
dokos. Tada reikia paaiškinti, 
kad jos tampa dinamiškos kai 
jas įgyvendinam savo veiks
mais. Prof. Šalkauskis sakė, 
„ateitininkas turi mokėti pajus
ti gyviausius momento reikala
vimus ir pasielgti kaip principai 
reikalauja". Pažvelgus į lietuvių 
tautos pereito šimtmečio istori
ją: carinės Rusijos priespaudą, 
pasaulinius karus , 50 metų 
nuožmią sovietų okupaciją, aki
vaizdu, kad ateitininkai drąsiai 
ir garbingai elgėsi visur: ir karo 
laukuose, ir Sibiro tremtyje, ir 
pogrindyje, ir už Lietuvos ribų. 

Antroji paskaitos dalis ap
žvelgė penkias atei t ininkams 
svarbias asmenybes. Pirmi du, 
tai ateitininkų sąjūdžio kūrėjai 
Pranas Dovydaitis ir Stasys 
Šalkauskis, kurie suformavo 
ateitininkų ideologiją. Paskaiti
ninkas papasakojo apie Juozą 
Eretą, kuris būdamas šveicaru 
tapo Lietuvos patriotu. Toliau 
kalbėjome apie asmenybes, ku
rios gyveno mūsų laikais, tai 
yra kun. Stasys Yla ir Vytautas 
Vygantas. Kun. Stasio Ylos 
didelis įnašas moksleiviams 
ateitininkams buvo suorganiza
vimas ateitininkų vadovų kur
sų, kurie tebevyksta ir dabar. 
Jis siekė išugdyti gerus atei
tininkų vadus, kurie toliau 
vestų ateitininkus jų pasirinktu 
keliu. Vytautas Vygantas taip 
pat kėlė vadovų svarbą atei
t ininkams ir tęsė kun. Ylos 
žiemos kursus. 

Vėjas Liulevičius toliau aiš
kino, kad mes esame trečioji da
lis jo paskaitos. „AT AT 2005" 
— tai mes kursantai. Koks yra 
ateities ateitininko šūkis? Ogi 

palikti savo antspaudą („štam
pą") an t pasaulio. Žodis 
Š.T.A.M.P.A.S. ta i pirmosios 
raidės šūkio: „Štai Tavo Asme
nybė, Mūsų Planas Augti Sąmo
ningai". 

Po paskaitos tęsėme progra
mą pasikalbėdami su broliu Pe
tru Šarka iš Toronto. Jo tema — 
„Raibuliavimai ir tikėjimas". 
J i s atkreipė mūsų dėmesį į 
temos keistą pavadinimą. Bro
lis Petras mums paaiškino, kad 
mūsų tikėjimas ne vien tik pasi
reiškia nuėjimu sekmadieniais į 
bažnyčią. Mes turim vygdyti 
save tikėjimą per savo kasdie
ninius gyvenimus. Pasak brolio 
gyvename „Post-modernizmo" 

Vėjas Liulevičius 
Nuotrauka iš Militargeschichtiiches 

fonchungsamt interneto svetainės 

laikotarpiu, kuomet žmogus 
pats sprendžia savo problemas. 
Nūdienos vakarų kultūra 
mums sako, kad nėra teisingų 
atsakymų, nėra nieko pasto
vaus. Brolis Šarka pasiūlė tokią 
mintį: Gal ir Dievas yra „post-
modernistas?" J i s mums duoda 
laisvą valią. Mes galime pasi
rinkti kokiu keliu eiti ir ko siek
ti. Evengelijoje Jėzus leidžia 
žmonėms užmušti paleistuvę, 
jeigu jie patys yra be nuodėmės. 
Tai yra jų pačių sprendimas. 
Krikščionis turi užimti poziciją, 
turėti nuomonę, daryti sprendi
mus, auginti žmogiškas ir 
krikščioniškas vertybes. 

Baigsime spausdinti Mato Čyvo 
kursų aprašymą kitą šeštadienį. 

Konkursas! 
Konkursas sukurti 

Jubiliejinės Stovyklos 
ženklą baigiasi šią savaitę 

Būtini elementai: 
• 2005 metai 
• ateit ininkų ženklas 
• žodžiai „Ateitininkų 

Jubiliejinė Stovykla" 

Viskas kitas priklauso nuo 
JŪSŲ vaizduotės 

Projektus siųsti iki kovo 16 d: 

Lidijai Ringienei 
46 Long Cove Dr. 
Lemont IL 60439 

Savo vardą, pavardę, el-pašto 
adresą ir telefono numerį pri
dėkite atskiriame vokelyje 

Studentų savaitgalis 
Visi studentai kviečiami!! 

Studentų ateitininkų sąjungos 
ruošiamas savaitgalis įvyks 
balandžio 8, 9, 10 d. Dainavos 
stovyklavietėje. Visi studentai 
yra kviečiami gausiai dalyvau
ti. Savaitgalio tema: „Klajoju ar 
klausau" Paskaitininkų tarpe 
Brolis Giedrius Šarka ir dėsty
tojas iš University of Michigan 
prof. Brian Malley. Savaitgalio 
mokestis: 45 dol, o po balandžio 
3 d. 55 dol. Registruokitės el-
paštu: sas_cv@yahoo.com. 

Susidomėję per šį savaitgalį 
duoti studento ateitininko įžodį 
yra prašomi pasižiūrėti 
www.javstudentija.org Ten 
rasit pasiruošimo gaires. 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

v i so veido atj atminimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, H, 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAJLE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Speciaiists 
15900 W. 1271h St Ste 200 

Lemont, IL 80439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samariian, Centrai 
DuPage, Edward ir Bmnurst ligoninėms. 

EDMUNDAS V0NAS, MD., 5 5 
VIDAUS LIGI! GYDYTOJAS 

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

ChJcago.IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKU! 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 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Patos ir Christ ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

73S0 W. CoHege Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

I Tel. 708 361 9199 
J , 
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MARIUS KAT1UUS, 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 
wwwxenbrfaf3urg8ryandbraas8T8e4rLOorn 

Dr. VIUUS MIKAJTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical dink: 
10811 W. 143 S t Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S 640 S. Kingay Hwy, Wlowbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERFB DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.iKnoispaJn.com 

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

Lietuviams sutuaSys danfc už prieinamą kainą. 
Susitarimu kabėti antiška aiba ietuvška. 
4647 W 103 St Oak Lawn, H. 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

^ 

Dr. Vida (.Puodžiūnienė 
HeaJthy Conrtectton 

1Z^ Chtapacfc&RBheb 
OWc 

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

patarimai. 
1000 Š. State Street 

Šute 201^202, Lockport IL 80441 
Tel. 815-834-907579076 

Kabame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAJTIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423^114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTiC PHYSKJIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nuganą, kaMo, grims ataamų 

(Ir migrenos), aportMų I — Į ąiumtMUi 
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 Hills, IL 
1 myfe į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 706423-5155. 

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

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Rklge 

Tel. (708) 636-6622 
Hoiy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7980 

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. VILUA KERELYT6 
Amoer Health Center 

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

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

Tei. 706-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MED1CARE pacientai 
5540 S. Pulasta 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)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetries & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers 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. 

3235 W. 111 StCNcsgo, L 60655 
773-2330744 arba 7734894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DOS. 
Dantų gydytoja 

10745WintersetDr. 
Orland Park, IL 60467 

706673-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNBDER' 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Hkjhway 

Willc>wbrooR, IL 60527 
TeL 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VDASJ.NMCKAS,MI>. 
KARDCLOGAS-šraES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein. IL 60060 
TeL 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 
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Jungtinio pabaltiečių komi
teto (JBANC) suorganizuoto
je konferencijoje, š.m. kovo S 
d. VVashington, DC, JAV 
Kongreso narys Thaddeus 
MicCotter savo kalboje rei
kalavo, kad Rusija atsipra
šytų už sovietmečiu padary
tus nusikaitimus. 

Nuotraukoje iš kairės: LR 
garbės konsulas Palm Beach, 
FL, Stanley Balzekas, jr , LR 
ambasadorius JAV ir Mek
sikai Vygandas Ušackas, 
ALTo centro valdybos pirm. 
Saulius Kuprys, atstovas 
Thaddeus McCotter (MI). 

D R A U G A S , 2005 m. kovo 12 d., š e š t ad ien i s 

JAV KONGRESO ATSTOVAS THADDEUS McCOTTER: 
RUSIJA TURI ATSIPRAŠYTI 

JAV Kongreso narys Thad
deus McCotter: kovo 3-5 die
nomis Vašingtone dalyvavo 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto (JBANC) ALTo ats
tovybės surengtoje konferencijo
je „Amerikos Pabaltiečių vi
suomeninė veikla: ateities vizi
ja". J is į dalyvius kreipėsi savo 
kalboje ragindamas teikti jung
tines Baltijos valstybių ir JAV 
pajėgas, kad Rusija pripažintų 
sovietmečio nus ikal t imus ir 
atsiprašytų už neteisėtą oku
paciją. Sužavėtas Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos nepalaužia
mu ryžtu, Thaddeus McCotter 
pabrėžė vieningo Baltijos šalių 
ir Amerikos bendradarbiavimo 
svarbą. Atstovas paragino 
Baltijos šalis ir aktyvius jų 
rėmėjus Jungt inėse Amerikos 
Valstijose ryžtingai ir griežtai 
pareikalauti, kad Rusijos vy
riausybė viešai pripažintų ir 
atsiprašytų už komunizmo 
nusikalt imus, ypač Hitlerio-
Stalino slaptą okupacinį suo
kalbį, nulėmusį dešimtmečius 
Baltijos šalis neteisėtai slėgusią 

priespaudą, trėmimus ir žudymus. 
Amerikos Lietuvių taryba 

Vasario 16-osios proga 2005 
metais Čikagoje vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
ragino JAV Administraciją ste
bėti ir pasmerkti šių dienų anti
demokratinius reiškinius, ku
riais Maskva siekia vėl valdyti 
Baltijos valstybes. Joje išsakyta 
parama tarptautinėms pastan
goms, kad Rusija, kaip Sovietų 
Sąjungos valstybinių įsipareigo
jimų paveldėtoja, pripažintų ir 
a ts iprašytų už okupaciją bei 

komunizmo nusikaltimus, kom
pensuotų Baltijos valstybėms, 
jų žmonėms ir institucijoms 
padarytą žalą. Rezoliucijoje Ru
sija taip pat raginama išvesti 
savo kariuomenę iš istorinės 
Mažosios Lietuvos teritorijos, 
visiškai šį kraštą demilitari
zuoti ir grąžinti teisinį šių že
mių statusą pagal istorinį jų 
paveldą ir Lietuvos Respublikos 
teisėtus etninius interesus. Vi
sas rezoliucijų tekstas išspaus
dintas lietuviškoje spaudoje. 

ALTo pr. 

KGB VEIKLOS TYRIMAS VIRTO PASITYČIOJIMU 
IGNAS VEGELE 

Sudaryta Seimo laikinoji 
tyrimų komisija, t irianti aukš
tų pareigūnų ryšius su KGB, 
išstudijavo gautą medžiagą ir 
nustatė, kd KGB rezervas yra 
KGB dalis. Sakysite — sviestas 
sviestuotas, o tyrimo komisija 
— ypač reikšmingas indėlis į 
desovietizacijos procesą. Tačiau 
štai komisija pratęsia mintį: 
asmens sutikimas dalyvauti 
svetimos valstybės saugumo 
struktūrose yra nereikšmingas, 
nes „...rezervininkai nevykdė 
aktyvių funkcijų". 

Po tokios išvados kagėbis
tais pripažintini tik, senukais 
tapę, pokario enkavedistai , 
kurie šaudė į kiekvieną lietuvį, 
išbėgantį iš miško. Pasirodo, 
svarbu ne paties asmens są
moningas sutikimas bendra
darbiauti su svetimos ir prie
šiškos valstybės saugumo 
struktūromis, parodantis as
mens silpnavališkumą ir pa
niekinantis kiekvieną Lietuvos 
pilietį, skaitantį istoriją. Ko
misijos įsitikinimu, svarbu tik 
tai , kiek galime įrodyti, jog 
konkretus asmuo „prisidirbo". 
Įrodyti, nepaisant to, kad tiks
lių duomenų, kiek ir ko vienas 
ar kitas saugumietis prikrėtę, 
niekada ir nesužinosime. Pa
sirodo, KGB rezervininkai, 
kurie ypatingų situacijų metu 
turėjo teikti reikšmingą infor
maciją arba tiesiai — šnipinėti 
ir skųsti savo tautiečius — tėra 
tik likimo įkaitai, bandę iš
vengti tarnybos kariuomenėje. 

Telieka žengti kitą žingsnį 
— pasiūlyti papildyti Baudžia
mąjį kodeksą norma, įgali
nančia išvengti atsakomybės už 
nusikaltimus, padarytus ven
giant karo tarnybos. Cinikas 
pavėluotai patar tų Lietuvos 
motinoms, kurių sūnūs pabėgo 
arba atsisakė eiti į sovietinę 
armiją ir už tai buvo daužomi, 
mušami, spardomi: reikėjo 
patarti sūnui įsirašyti į KGB 
rezervą... 

Kuris iš laikinosios komisi
jos narių galėtų pateikti tokį 
patarimą? Vieninteliam Va
lentinui Mazuroniui, ko gero. 
nebūtų gėda pažvelgti tai moti
nai į akis, tačiau nežinia, ar dėl 
jo įsitikinimų, ar dėl noro at
keršyti Rolando Pakso prie
šams — spręskite patys. Visi 

Soc. mokslų dr. Ignas Vegelė. 

kiti vieningai linkčioja ir šypsosi. 
Panašu, kad komisijos na

riai patys jaučia savo sprendi
mo paradoksalumą. Gal todėl 
šiandien matome vieningai nu
leistas darbiečių Skirmanto Pa
bedinsko (komisijos pirmi
ninko), Andriaus Baranausko, 
Rimanto Bašio akis. Kitokio 
sprendimo t ikėt is iš Algirdo 
Brazausko ir Artūro Paulausko 
bendrapartiečių vargu ar buvo 
galima. Įdomu tik, kaip komisi
joje jautėsi Algimantas Sa
lamakinas, t a ip narsiai pra
ėjusią kadenciją gynęs Seimo 
narių moralę. Šiandien tiek 
jam, tiek jo kolegoms Vaclovui 
Karbauskiui ir Algirdui Pa
leckiui atrodo visai natūralu, 
kad KGB priklausę asmenys 
vadovauja saugumo operaci
joms Lietuvoje ir, „kas galėtų 
paneigti, kad galbūt" seka tuos 
pačius, kurie kovojo su sovie
tais. O gal tiesiog padeda tiems 
kovotojams dingti užmarštyje? 

Nenuostabu matyti ir „tin
kamai" nusiteikusį valstiečių 
bei naujosios demokratijos par
tijų sąjungos narį Rimantą 
Smetoną. Jo viražas iš tau
tininkų į Kazimiros Pruns
kienės organizaciją — viena 
įdomiausių politinių odisėjų. 
Gali atrodyti keista, kad 
vieningai komisijos nutarimą 
parėmė ir l iberalcentristai 
Vytautas Čepas bei Raimundas 
Šukys. Ypač keistai atrodo pas
tarojo tyla, pr is imenant jo 
aktyvią kovą R. Pakso skanda
lo metu. Kaip šioje vietoje 
neprisiminti l iberalcentristų 
vado koketavimo su iš Ar
changelsko kilusiu politiku bei 
jo bendražygiais? 

Įdomiausias, be abejo. Tė
vynės sąjungos atstovu elgesys. 
Tų, kurie skelbiasi kovojantys 
su Rusijos įtakomis, o ypač su 

Viktoru Uspaskichu. Keista, bet 
šioje situacijoje su V. Uspas-
kicho partiečiais jie vienoje gre
toje gindami KGB struktūrų 
narius, aukštus Lietuvos pa
reigūnus. Negi ir Tėvynės są
junga susitapatino su buvusiais 
nomenklatūros atstovais? Kon
servatoriai Rimantas Jonas 
Dagys (beje, komisijos pavaduo
tojas) ir Audronius Ažubalis 
turi tvirtą nuomonę: buvę re
zervistai grėsmės nacionali
niam saugumui nekelia, net jei 
ir užima strategines pareigas 
Lietuvoje. 

Taigi drąsiai žiūrėkime į 
akis užsienio svečiams, kurie 
tyliai klaus, ar saugumietis 
nėra saugumietis, ar dera jam 
patikėt i visas NATO ir ES 
paslaptis? Mes juk galime jiems 
(ir dar kartą sau) paaiškinti, 
kad mūsų rezervininkai ypatin- • 
gi —jie jokių užduočių nevykdė. 
Gal dar jų nepaprašė? — pa
klaus užsienietis. Tikėkimės, 
užsieniečiui bent nekils nuosta
ba, kuri kyla ne vienam lietu
viui: dabartinis Lietuvos saugu
mo vadas Arvydas Pocius 
svarstė, ar tapti KGB rezervo 
nariu 1989-aisiais, t.y., kai mes 

jau metus Vingio parke skan
davome „Lietuva..." ir kėlėme 
trispalves... 

Opozicija šiandien tyli. 
Tėvynės sąjungos, kuri vienija 
dalį politinių kalinių ir trem
tinių, įkvėpėjas prof. Vytautas 
Landsbergis negarsiai pareiškė, 
kad politikams rezervininkams 
Lietuvoje nevieta, bet iš karto 
gavo Andriaus Kubiliaus pa
aiškinimą, kad konservatoriai 
A. Pociui neturi jokių prie
kaištų... 

Kyla ir tokia mintis — ar 
nevertėtų pačius laikinosios 
tyrimų komisijos narius ir jiems 
pritarinčius politikus leisti 
apsvarstyti Seimo Procedūrų ir 
etikos komisijai, ir išsiaiškinti, 
kieno įtakoje komisija suforma
vo beveik vieningą nuomonę. 
Tačiau jau dabar nesunku nus
pėti šios komisijos išvadas. 

Telieka pacituoti internete 
perskaitytą komentarą: „Gru
zinai skelbė 'rožinę' revoliuciją, 
ukrainiečiai — 'oranžinę', kir
gizai jau skelbia 'tulpių', o kokią 
mes skelbsime? Siūlau — 'aly
vų', pavasaris artėja, alyvos tuoj 
žydės, ar ne gražu?"... 

JAV KONGRESE PARODA PARTIZANŲ 
ATMINIMUI 

Š.m. kovo 3 d. Lietuvos 
Respublikos (LR) Ūkio minis
t ras Viktoras Uspaskich ir LR 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas JAV Kongrese atidarė 
parodą „Karas po karo: ginkluo
tas antisovietinis pasipriešini
mas Lietuvoje 1944-1945 m." 

Atidarydamas parodą, skir
tą partizanų atminimui, amba
sadorius V. Ušackas pažymėjo, 
kad „1945 m. gegužes mėn. 9 d. 
Lietuvai ir kitoms Baltijos 
valstybėms nereiškė Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Nors 
mes visi savaip minėsime 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos 60-metį ir pergalę prieš 
fašizmą, mes turime prisiminti 
ir priminti visam pasauliui, kad 
dėl nusikaltėliško Molotov-
Ribbentrop pakto karas Lie
tuvoje tęsėsi ligi pat 1953 m., 
kai sovietinė armija sunaikino 
paskutinius didelius Lietuvos 
partizanu būrius, o reali oku
pacija tęsėsi iki 1993 m., kai 
paskutinis okupacinės armijos 
karys paliko nepriklausomos 

Lietuvos teritoriją. Nedaugeliui 
žinoma, kad paskutiniai Lie
tuvos partizanai Antanas Krau
jelis iš Utenos ir Pranas Kon
čius iš Kretingos buvo nužudyti 
kovoje su sovietų armija 1956 
m., o partizanas Pranas Guiga 
okupantams nepasidavė, bet 
mirė 1986 m. besislapstydamas 
Švenčionių apylinkės miškuose". 

Gausiai susirinkusiems Ame
rikos valdžios atstovams, diplo
matams, Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių draugams amba
sadorius priminė, kad 1940-
1958 m. Lietuvoje žuvo 20,000 
partizanų, o sovietinė valdžia 
įkalino daugiau nei 200,000 
lietuvių, beveik pusė milijonų 
lietuvių buvo priversti palikti 
Tėvynę ir bėgti į Vakarus. 

„Šiandien, kai laisvės varpo 
dūžiai skamba nepriklausomo
je Lietuvoje, mes neprivalome 
pamiršti partizanų priesaikos 
— 'atiduok tėvynei, ką priva
lai...", — kalbėjo Lietuvos dip
lomatas. 

K. Vaškelevič ius 

DANUTE BINDOKIENE 

Atkurta tautos savigarba 

Nepriklausomybės atkūrimo — Kovo 11-
osios — proga buvo p a s a k y t a daug 
skambių kalbų, parašyta prasmingų žo

džių. Tačiau šįkart nuskambėjo išsireiškimas, 
kuris m u s kiek nustebino. Tvirt inama, kad Są
jūdžio iš judinta Lietuva, pasiekusi nepriklau
somybės atkūrimą, 1991 m. lietuvių tau ta i grą
žino savigarbą, pasitikėjimą savimi, kurį buvo 
praradusi pirmosios ir antrosios bolševikų oku
pacijos metu , kai valstybės vadai nuolankiai 
priėmė Maskvos ult imatumus, pabūgo grasi
nimų ir be jokio pasipriešinimo pasidavė oku
pacijai. 

Lietuvių tautos vaikai, an t rą kar tą artė
jančio vokiečių—sovietų fronto ir okupacijos 
grėsmės išvyti iš savo tėvynės, ta ip pat išgyveno 
savimi apsivylimo jausmą, kad gimtąjį kraštą 
paliko skaudžiausiu istorijos laikotarpiu, susi
rūpinę t ik savo ir savo šeimos saugumu. Nors 
niekas netikėjo, kad pasilikimas tėvynėje būtų 
kažkaip jos likimą pakeitęs, bet skaudi sa
vigarbos p ra rad imo naš ta daugelio sąžinę 
spaudė pusšimtį metų. 

Žvelgiant iš laiko perspektyvos, tokie savęs 
kalt inimai — asmeniniu ar valstybiniu mastu 
— neatrodo logiški. Tiesa, kad valstybės val
džios v i ršūnė per lengvai pasidavė likimui, kurį 
nulėmė dviejų galingų kaimynų, pasirinkusių 
Lietuvos žemę pirmojo savo susirėmimo arena, 
grobuoniški siekiai. Visgi pati t a u t a taip leng
vai nepasidavė, o tęsė „karą po karo", net tuo
met, k a i liko „vienui viena", kai laisvasis pa
saulis, besidžiaugdamas pergale ir II Pasauli
nio ka ro pabaiga, pasirinko „nematyti", kas 
vyko už geležinės uždangos... 

1990 m. kovo 11-ąją lietuvių tauta i nerei
kėjo a tgau t i jokios savigarbos, nes jos nebuvo 
praradusi . Ir partizanų kovoms pasibaigus, ir 
po Stalino mirt ies gyvenimui savoje šalyje kiek 
palengvėjus, lietuviai statė ateities Lietuvą — 
sėmėsi mokslo, kaupė liaudies kūrybos lobius, 
leido knygas , kūrė muziką ir meną. Net jeigu 
reikėjo at iduoti tam tikrą „duoklę" okupantui, 
bet p a k a n k a m a i liko ir savo tautos kraičio 

skryniose. Jie taip pat neprarado ir tautinio 
sąmoningumo: kaip kitaip būtų įvykęs Kovo 
11—osios stebuklas? Kaip kitaip Lietuvos prez. 
Adamkus šią savaitę būtų drįsęs pasakyti 
Maskvai — ne! (To neišdrįso Lietuvos preziden
tas 1940 m.) 

Ne tik Maskvai, Londonui, Berlynui, Pary
žiui ar Vašingtonui reikia prisiminti II Pa
saulinio karo pabaigos sukaktį. Tai turi padary
ti ir lietuvių tauta, kartu su buvusiomis oku
puotomis Baltijos sesėmis — Latvija bei Estija, 
kartu su Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija ir ki
tomis, pokario metais Sovietų Sąjungos pastan
gomis atskirtomis nuo Vakarų pasaulio. Šioms 
valstybėms nedera švęsti „pergalės šventės", 
bet prisiminti tūkstančių tūkstančius žuvu
siųjų, tremtinių ir kitų tautiečių, kurių šeimos 
buvo išardytos, vaikystė pavogta, pokario 
dešimtmečiais, iki pat sovietinės imperijos su
griuvimo ir nepriklausomybės atkūrimo, gyve
nimas neatpažįstamai pakeistas. 

Jau žinome, kad Lietuva žada gegužės 8—9 
d. surengti maldos ir prisiminimo dienas, gal
būt net įjungiant Latviją ir Estiją. Čikagoje 
ALTo centro valdyba (nors dar oficialiai neskel
biamai taip pat planuoja gegužės 8 d. suruošti 
susikaupimo iškilmes. O kaip su kitais lietuvių 
telkiniais Amerikoje, Kanadoje0 Gal kai kam 
atrodo, kad dar daug laiko, tad ko skubėti? Bet 
juk žinome, kaip greitai pralekia dienos, savai
tės, net mėnesiai. Jeigu norima išeiti iš labai 
uždaro savo ratelio ir pasiekti amerikiečių ži-
niaskiaidos bei valdžios atstovų dėmesį, reikia 
jau dabar planuoti ir tuos planus gegužės 8 d. 
įgyvendinti. 

Neapsiribokime vien „savaisiais". Juk es
tai, latviai, ukrainiečiai, lenkai ir daug kitų 
patyrė netektis okupacijos dešimtmečiais, ne
mažai daliai Europos karas nepasibaigė 1945-
ųjų gegužės 8 d. Taip pat būtina į renginį 
įtraukti ir neseniai atvykusius iš tėvynės. Ge
gužės 8 d. yra gera proga dar kartą parodyti so
lidarumą su tautiečiais Lietuvoje, kurie pri
simins skausmingus okupacijos metus. 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Nr. 1S 

Kiti žydus įtardavo esant tos ligos platinto
jais . Kai m a r u susirgęs l igonis pradėdavo 
čiaudyti, j am aplinkiniai galėdavo tik palinkėti 
„Gesundheit", nuo ko ir kilo tas paprotys, žmogui 
čiaudant, sakyti „Gesundheit", o Lietuvoje — 4 
sveikatą", Amerikoje — „God bless you". 

Prie bažnyčios, čia pat, glaudėsi ir vaisių tur
gus, ir, pagaliau, rotušė bei pagrindinė aikštė, 
kurioje pilna nedidelių restoranų, krautuvių. 
Pravažiavome ir vienas kapines, kokių dar nebu
vau matęs : jokių aukštų paminklų, o tik gėlės, 
apie kur i a s t r iūsė žmonės. Nuvargę sustojome 
netoliese pasigardžiuoti N u e m b e r g skanumy
nais. Vieni pasir inko garsųjį „Lebkuchen" 
(meduolį), o aš sukirtau kelias piršto storumo 
„Rostbratwuerste" (dešreles). 

Nac ia i i r j ų t e i s inas 

Į garsųjį žaislų ir lėlių muziejų neužsukau. 
bet už ta i praleidau nemažai laiko gerokai toliau 
esančiame, naujame (2000.11.02) Dokumentacijų 
centre, kur is pastatytas toje pačioje vietoje, kur 
1933—1938 m. būdavo rengiami nacių NSDAP 
partijos didieji kongresai, į kuriuos sueidavo, 
sužygiuodavo arba būdavo suvaromos minios 
žmonių. Ten pat buvo ir SS dalinių kareivinės ir 
60,000 sėdimų vietų stadionas. Stovinčių žmonių 
būdavo apie milijoną. Būdinga, kad 1939 m. buvo 
ruošiamasi vėl surengti panašų kongresą ir jau 
taikos tema. Bet prasidėjo žygis į Lenkiją, ir kon
gresas neįvyko. 

Tas centras yra didžiulis, moderniškas pas
tatas, pilnas įvairiausių eksponatų, filmų, kurių 
pagrindinis t ikslas yra lankytoja supažindinti su 
nacių partijos istorija, ideologija, simbolizmu, ri
tualais ir masių „smegenų perplovimu". Atrodo. 
kad bandyta parodyti to viso nežinojusiai ir pa
čiai nepergyvenusiai jaunuomenei . Nors daug 
prašmatnesnis , gal panašus į Lietuvos Grūto par
ką. Gerai pavaizduoti vadinamieji Nuemberg 
rasizmo įstatymai, kaip, pvz., „Das Gesetz zum 
Schutze des deutschen Blutes". kurie privedė prie 
žydų, čigonų ir homoseksualų persekiojimo. Yra 
ir koncentracijos lagerių skyrius, pradedant, nuo 
dar vos ne pavyzdinio pirmojo Dachau lagerio, 
įsteigto tik du mėnesiai po to, kai Hitleris tapo 
Vokietijos kancleriu, iki paskutiniųjų sunaikini
mo lagerių, kaip Ausschwitz Tame centre būčiau 

galėjęs labai įdomiai praleisti kad ir visą dieną. Deja. 
Baerzenschanostrasse 72 — tai adresas 

Nuemberg Teismo rūmų, kurie buvo statomi 
1909—1916 m. Tai milžiniškas pastatas. 350 
metrų ilgumo, ant kurio stovėjo didelė auksinė, 
teisybę simbolizuojanti. 22 metrų aukščio statula 
Per didįjį miesto bombardavimą ta statula buvo 
visiškai sudaužyta, o pats pastatas tik iš dalies 
apgriautas. Kalėjimo dalis nenukentėjo, ir. karą 
laimėję, sąjungininkai nu ta rė čia pravesti 
Nuemberg karo nusikaltėlių teismo procesą. 

Teismas prasidėjo 1945.11.20 ir tęsėsi iki 
1946.08.31. Visos sesijos vyko kambaryje nr. 600. 
į kurį, deja, mūsų neįleido, nes tuo metu ten vyko 
kažkas kita. Į teismą buvo patraukti 24 svar
biausieji karo nusikaltėliai ir 6 organizacijos, 
tokios, kaip Hitlerio kabinetas ar vyriausybė, SS, 
SD, Gestapo, SA. o taip pat generalinis štabas ir 
kariuomenės vyriausia vadovybė. Buvo kaltina
ma nusikaltimais prieš taiką ir žmoniškumą, 
karo nusikaltimais, ir dėl planavimo bei vedimo 
agresijos karo. Prisiminiau, kad tarp Vakarų val
stybių teisėjų sėdėjo ir vienas nusikaltėlis, so
vietų atstovas, „teisėjas" gen. Rudenko. 

Sprendimas buvo paskelbtas 1946.10.01. 
Trys kaltinamieji buvo išteisinti, 12 nuteisti mir
ties bausme pakariant. 7 kalėjimo bausmėmis 
nuo gyvos galvos iki 10 ar 20 metų Mirties baus
mės buvo įvykdytos 1946.10.16 to paties kalėjimo 
gimnastikos salėje. Kūnai buvo sudeginti Muen-
chen, o pelenai išbarstyti Isar upės žiotyse, ne
toli Deggendorf miestelio. Man atrodo, kad tuo
met tai nebuvo skelbiama spaudoje, bet už tai da 
bar sužinojome visas siaubingas detales, kūnu 
tikrai nematėme filme „The Judgment įn Nuem
berg". Grįžus j laivą, buvo dar įdomiau klausytis 
paskaitos apie Vokietiją 1933—1945 metų bėgyje 
Aplankyti kaimyninį Fuerth miestą neteko, bet 
sužinojau, kad iš ten kilęs ir Amerikos diplomą 
tas Henry Kissinger, 1973 m. laimėjęs Nobelio taikos 
premiją už susitarimą del Vietnamo karo paliaubų. 

Apie 20 mylių į pietryčius nuo Nuemberg yra 
man atmintinas Neumarkt miestelis, kuriame 
1944 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje teko iškęsti 
pažeminimą nuo vokiško lagerio prižiūrėtojo, kai 
jis mums visiems, naujai atvykusiems pabege 
liams, liepė tuojau nuogai išsirengti ir bėgte 
nuvarė į taip vadinamą „Entlausungsanstalt" 

:*-•:- d:-uitri."-M: 



DRAUGAS, 2005 m. kovo 12 d., š e š t a d i e n i s 

MŪSŲ ŠEIMOSE ittfr 
n 

MARCELĖS MACKIENES 
G IMTADIENIS 

Matulaičio slaugos namų 
•lietuviai nuotaikingai paminėjo 

Marcelės Mackienės, a+a žino
mo poeto Algimanto Mackaus 
motinos, 100-ąjį gimtadienį, 
2004 m. spalio 17 d., sekmadienį. 

I šv. Mišias, aukojamas tai 
intencijai, jubiliatė pati atėjo į 
koplyčią. Šalia jos, specialioje 
kėdėjo sėdėjo jos mylimas gimi
naitis kun. dr. J . Grabys, o 
koplytėlė buvo pilna namų 
gyventojų maldų ir seselių bei 
talkininkių giedamų giesmių. 

Iš Marcelės Mackienės 
pasakojimų 

Ji gimė 1904 m. spalio 17 d., 
Rusijoje, Vinco Gailiaus ir Pau
linos Luginaitės šeimoje, Dau
tartų kaime, Mažeikių apskrity
je (Didžiuojasi, kad yra že
maitė). Mokėsi Rusijoje. Gyvai 
pris imena Revoliucijos metų 
žiaurumus, kai stovėdavo eilėse 
maisto, o rusai šaukdavo: „Pra
keikti pabėgėliai, mūsų duoną 
suėdė". Kratos (ieškodavo de
zertyrų), badas, sibiriškas šal
t is . Išgirdę n a m ų griovimo 
bildesį (jie gyveno vasarviečių 
apylinkėje) tėvai eidavo me
dinių baldų, lentų pasikrauti, 
mat reikėjo kaip nors nuo šalčio 
apsiginti. Marcelė su didele 
baime laukdavo jų sugrįžtant. 

Rusijoje nuo džiovos mirė 
jos mama. 1920 m. su tėvu 
prekiniu traukiniu parvažiavo 
Lietuvon. Pradžioje apsistojo 
pas Ruginius, Dautartų kaime. 
Pasakojo, kaip Mažeikių kle
bonas, geras šeimos bičiulis, 
pasikvietė juos pietų. Marcelei 
liežuvis sustingo pamačius ant 
stalo ne tik duoną, bet ir pyragą. 

Tėvelis buvo vaistininkas, 
baigęs farmaciją Dorpato uni
versitete Latvijoje. J am rūpėjo, 
kad duktė turėtų išsilavinmą. 
Pasamdė mokytoją — ruošė į 
gimnaziją. Marcelė, a tp ra tus 
„nuo mokslų'' nesimokė, sakė: 
„Noriu būti klebono šeimi
ninkė..." Tėvas išsiuntė į Klai
pėdą, į paštininkų kursus, ku
riuos baigusi įsidarbino Klai
pėdos pašte. Ten sutiko Joną 
Mackų, taip pat paštininką. Po 
keletos metų jie susituokė 
Tauragės bažnyčioje. „Tėvas ir 
pamotė tuo nebuvo patenkinti, 
nes jų draugas gen. Nagevičius 
norėjo pripiršti agronomą Taut
vydą", — pasakoja Marcelė. 

Juodu apsigyveno Pagėgiuo
se. Vyras tapo pašto viršinin
ku, o ji — pašto tarnautoja. 
1932 m. gimė sūnus. Pakrikš-
tino Algimantu, nes laukdama 
skaitė Pietario „Algimantą" ir 
knygos herojumi susižavėjo. 

" Nuo 1940 metų mus visus 
lydėjo panašūs išgyvenimai. 

Daugelis bėgome nuo an t ros 
komunis tų okupacijos. Ir jos 
šeima pas i t raukė į Vokietiją; 
DP stovyklose nepritekliai, ne
žinia. Galiausiai JAV, Cicero, IL. 

Nuogi faktai baigiasi. Ci
cero s ta iga mirė jos vyras 
Jonas, o 1964 m. Čikagos greit
kelyje automobilio avarijoje 
žuvo Algimantas ir „Margučio" 
radijo l ietuviškos programos 
vedėja bei savin inkė Lilija 
Vanagai t ienė. Motina liko 
viena. Stiprino ją Algimanto 
žmona, aktorė Dalia J u k n e 
vičiūtė, bet ir j i , po kurio laiko 
ištekėjusi už Sau l iaus Ši-
moliūno, vėžio iškankinta mirė. 
Liko draugai , daug iaus ia 
šviesininkai. 

„Daugiausia stiprybės m a n 
davė Algimanto poezijos kny
gose atrast i žodžiai ir mintys", 
— pasakojo sukaktuvininkė. Ir 
dabar ant stalelio yra jo r ink
tinė. Kol galėjo matyti — pa t i 
skai tė , vėl iau ki tų p r a š ė 
paskai tyt i . Nepaisant pa t i r t ų 
sunkumų (ji sako: „Esu vėtyta ir 
mėtyta"), skaudžių išgyve
nimų, j i kaip t a Žemaitijos eglė, 
žvarbių vėjų ir audrų nepalauž
ta, sulaukė 100 metų. 

Cicero išgyveno iki 2000 
metų. Pr ik lausė Šv. An tano 
lietuvių parapijai, Lietuvių ben
druomenei , P u t n a m o Sesel ių 
rėmėjams, Geographicol Society 
ir buvo aktyvi jų narė . Buvo 
taip pa t nepasot inama knygų 
skaitytoja — ir rusiškų, ir lietu-

Marcelė Mackienė su savo giminaičiais 
Juozu Grabiu. 

Kristina Grabyte ir kun. 

gydytojas, bet moralinė bei dva
sinė at rama. Iš jo artumos ji pa-
sisemdavo optimizmo, vilties, 
noro gyventi. Toks jis buvo jai 
ir visiems sutiktiesiems. Su dė
kingumu mini Ed. Šulaitį, a ta 
Algimanto bičiulį, kuris ją lan
kė, tvarkė finansinius reikalus, 
kai buvo reikalinga ta pagalba. 

1999 metais „nusileido" į 
Marcelės gyvenimą du kiti, 
maži angeliukai: jau a+a Teo
dora Zailskienė ir Onutė 
Venclovienė. M. Mackienei su
silaužius ranką, Onutė pasiėmė 
ją į savo namus. Ligonei su
tikus, po kelių mėnesių ji (O.V.) 
su tvarkė dokumentus persi
kėlimui į Matulaičio slaugos 
n a m u s ir ją atvežė. Pasaką 
būtų galima baigti: „Ir toliau 
laimingai gyvena". 

Matulaičio namuose rado 
savo artimą ir mylimą gimi-

Šimtametė Marcele Mackienė, švęsdama savo brandų gimtadienį, šoka su 
Marijumi Prapuoleniu. 

viškų. Domėjosi, k a s daros i 
pasaulyje, ypatingai tuo, k a s 
vyksta Lietuvoje. 

Kai ją lankydavau Matu
laičio slaugos namuose, jos pir
masis klausimas: „Kaip laikosi 
dr. Kisielius?". Jį vadina „Mano 
angelas". J i s buvo ne tik kūno 

naitį kun. dr. J . Grabį, gerai 
pažįstamą cicerietę Aldoną, o 
vėliau ir kitus draugus. Ak
tyviai įsijungė į namų gyve
nimą. Kiekvieną dieną lankė 
šv. Mišias. Labai prastai matė, 
bet lazdele pasiramsčiuodama 
pati ateidavo. Nepraleisdavo 

lietuviškų programų, jas girda
vo ir už jas dėkodavo. 2004 m. 
jau nebuvo tokia aktyvi. Liko 
jai tik kun. Grabys. Kitų pade
dama Marcelė jį dažnai lankė. 
Nors ir nesusikalba, nes kun. 
Grabys dar prasčiau girdi nei 
Marcelė, bet jiems gera šalia 
vienas kito pabūti. Būti kar tu . 
Juk j i jo tetulė. Tada su jais 
visa jų giminė. 

Gimtadienio popietė 

Jubiliatei žengiant į vaišių 
kambarį suskambo „Laimingų, 
džiaugsmingų, sveikiausių me
tų". Pasodinta tarp gėlių, į 
papuoštą kėdę Šalia kun. J. 
Grabio, ji klausėsi namų kape
liono kun. R. Krasausko svei
kinimo ir palaiminimo, gimi
naitės Kristinos Grabytės bio
grafinių nuotrupų ir aktyviai 
reagavo į Vidos Kuprytės, at
vykusios iš Cicero, linksmą 
pasakojimo apie judviejų gimi
nystę. Mat Vidos senelis ir 
jubiliatės tėvas lankė tą patį 
Dorpato universitetą. Vidos 
senelis tapo veterinarijos gydy
toju, o Marcelės tėvas — vais
tininku. Telefonu sveikino 
Saulius Šimoliūnas, Onutė 
Venclovienė, kiek anksčiau 
Rita Kavolienė, Ed. Šulaitis. 
Didžiausią įspūdį padarė Šv. 
Antano parapijiečių sveikini
mas, net dvidešimties žmonių 
pasirašytas! Aldona Prapuo-
lenytė papasakojo linksmes
nius ir liūdnus jos gyvenimo 
momentus. 

Skambėjo dainos ir šokiai, 
muzika. Marijus Prapuolenis, 
buvęs cicerietis, atvykęs iš Či
kagos aplankyti sesers Aldo
nos, jai akompanuojant su su 
socialinėm darbuotojom, gra
žiabalsėm Margarita Barškie-
tyte ir Kristina Grabyte vedė 
dainas. Pastebėjus šokančias 
Margaritą ir Kristiną, joms 
beriamus komplimentus, sole-
nizantė prasitarė: „Ir aš mėgau 
šokti. Buvau puiki Šokėja". To 
tik ir tereikėjo Marijui. 
Skambant Štrauso „Mėlynajam 

Pomirtinis apdovanojimas Jan Novvak-Jezioranski 

Dunojui" pakvietė Marcelę 
Mackienę valsui. Ji , lyg naujai 
atgimusi, sutiko ir Marijaus 
vedama lengvai judėjo į vieną, į 
kitą pusę, pirmyn ir atgal. Tai 
buvo popietės kulminacinis 
taškas — viršūnė. J i šoko su 
visom, kurios norėjo šokti, tame 
ta rpe ir brangia Danute 
Augiene. Tikra tiesa — buvo 
puiki šokėja, nes ir šimto metų 
sulaukusi, kaip plunksnelė rit
mingai judėjo. 

J a n Nowak-Jezioranski 
(Zdzislaw Jezioranski) gimė 
1913 m. gegužės 15 d. Varšu
voje. Tai žymus rašytojas, pub
licistas, politikos veikėjas, visą 
savo gyvenimą paskyręs kovai 
už laisvą Lenkiją. 

Antrojo pasaulinio karo 
metais legendinis „kurjeris", 
nepaisydamas mirtino pavo
jaus, iš Varšuvos į Londoną 
gabeno pranešimus apie lenkų 
pasipriešinimo kovas su vo
kiečių okupacija emigracijoje 
dirbusiai Lenkijos Vyriausybei 

Prasidėjus šaltajam kanu . 
24 metus (1952-1976* vadovavo 
„Laisvosios Europos" radijo 
lenkų redakcijai, kuri tapo svar
biausiu užsienio informacijos 
šaltiniu milijonams lenkų. 

1976 m. J. Nowak-Jezio-
ra '~ki p^rsikoh' į Vašingtoną. 
Buvo Amf-rikos Lenkų kongreso 
nacionalinis direktorius (1979-
1996), JAV Nacionalinio saugu-

Jan Nowak-.Jezioranski 2002 m. 
lapkričio 23 d. Vilniaus Operos ir 
baleto rūmuose vykusiame iš
kilmingame koncerte Lietuvos 
pakvietimo j NATO proga. 
mo tarybos prie Baltųjų rūmų 
konsultantas (1979-1992) prez. 
J immy Carter administracijos 
laikotarpiu). Buvo vienas pa
grindinių „Captive Nat ions" 
komiteto iniciatorių ir veiklos 
organizatorių Aktyviai ragino į 
lenkų akcijas įjungti l ietuvius. 

J. Nowak^Jezioranski akty

viai dalyvavo lietuvių rengia
mose „Lietuvos laisvės bylos" de
monstracijose prie Sovietų Są
jungos ambasados Vašingtone, 
kur buvo reikalaujama Lietuvos 
nepriklausomybės. Viena didžiau
sių demonstracijų įvyko 1990 
m. birželio 2 d., kuomet Vašing
tone viešėjęs M Gorbačiov 
kalbėjosi su prez. George Bush. 

J a n a s Nowak-Jezioranski 
nuolat siekė lietuvių ir lenkų 
tautų suartėjimo, aktyviai rėmė 
Lietuvos narystės siekius įvai
riausiose JAV valdžios pakopose. 

1998 m. JAV Senatui pa
tvir t inus Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos priėmimo į NATO 
protokolus, J a n Nowak^Jezio-
ranski vienas pirmųjų iškėlė 
idėją, kad vienu pagrindiniu 
Lenkijos užsienio politikos pir
mumų būtų Lietuvos pakvieti
mas į kitą NATO plėtros tarps
nį. Apie šios idėjos svarbą 
nuosekliai primindavo JAV ir 

Šurmulio metu svečiai, 
Kristinos, Margaritos, Marijos 
Noreikienės aptarnaujami, vai
šinosi skaniais sumuštiniais, 
puikiu gimtadienio tortu, kava, 
vaisių sultimis. Reta proga 
lietuviai gyventojai taip pasi
džiaugia. M. Mackienė dėkojo šį 
gimtadienį suruošusiems ir 
visiems pakviestiems. Klausė, 
„Kada ir vėl taip pasilinksmin-
sim?"... Visiems ir visoms buvo 
labai gera. Ypatingai solenizantei. 

Šalia Marcelės Mackienės 
ant gėlėmis papuošto stalelio, 
stovėjo a+a Algimanto nuotrau
ka ir jo poezijos knyga. Jis buvo 
su mama. 

Aldona Prapuolenyte 
P.S. Nuo spalio ligi 2005 m. 

kovo penki mėnesiai. Mūsų 
šokėja silpnėja, bet, vakarop, 
kai koridoriai apytuščiai, j i 
išeina iš savo kambario ir, 
lazdele skindamasi sau taką, 
vaikštinėja. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street; 
Chkaoo, IL 60629 
Tet 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

,SOCIAL SECURITY" MOKESČIAI — UZ 
KĄ JIE MOKAMI IR KUR JIE EINA 

Algos čekio atkarpoje yra 
pažymėti įvairūs atskaitymai, 
t a rp jų ir „Soc. Security" bei 
Medicare. 

„Soc. Security" mokesčius 
moka daugiau kaip 150 mili
jonų žmonių, apie 96 proc. visų 
JAV dirbančiųjų. Atskaitoma 
7.65 proc. (6.2 proc. - „Soc. 
Security", 1.45 proc. Medicare). 
Darbdavys lygiai t iek pa t 
primoka už dirbantįjį. Kitą 
kartą, kai žiūrėsite į atskaity
mus (Sočiai Security deduction) 
padauginkite iš dviejų. Tai bus 
jūsų ir darbdavio mokėjimai. 

Kurie dirba patys sau (self-
employed) irgi moka „Soc. Se
curity" mokesčius, bet jų mo
kesčius galima prilyginti tam, 
ką moka ir darbininkai, ir darb
davys. 

„Soc. Security" mokesčius 
galima palyginti su vertinga 
apdrauda ateičiai. Štai jie: 

1. Pensijinės išmokos, mo
kamos kas mėnesį. 

2. Neįgalumo išmokos, mo
kamos kas mėnesį tiems, kurie 
gali jas gauti. 

3. Išmokos šeimai (sutuok
tiniui ar vaikams), mokamos 
kas mėnesį. 

4. Mirties atveju - „Survi-
vors coverage" - išmokos, 
mokamos kas mėnesį mirusio 
darbininko/kės našlei, našliui ir 
vaikams. 

5. Medicare išmokos, pade
dančios mokėti ligoninės išlai-

Lenkijos politikams. 2002 m. 
liepos 2 d., galutinai grįžo į 
gimtąją Varšuvą. Aktyviai įsi
jungė į šalies gyvenimą: komen
tavo politinius įvykius, aiškino 
Lenkijos stojimo į ES bei gerų 
santykių su rytų kaimyninėmis 
šalimis svarbą. 

2002 m. Jan Nowak-Jezio-
ranski buvo suteikta Lietuvos 
Respublikos pilietybė, 1998 m. 
jis buvo apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no Didžiuoju Komandoro kry
žiumi. 2004 m. - Užsienio rei
kalų ministerijos medaliu „Už 
nuopelnus, siekiant narystės 
ES ir NATO". Pastarasis apdo
vanojimas buvo teiktas jau po J. 
Nowak-Jezioranski mirties. 
Mirė 2005 metų sausio 20 dieną 
Varšuvoje. Kitas pomirtinis ap
dovanojimas buvo Adomo Mic
kevičiaus fondo įsteigtas J. 
Giedraičio vardo žymuo. 

Pr. 

das ir ribotai - kitą priežiūrą, 
pvz., priežiūrą slaugos namuose 
(skilled nursing), „hospice care" 
ir kt. medicininius patarna
vimus, sulaukusiems 65 metų 
amžiaus ar jaunesniems, jei jie 
yra neįgalūs. • 

Pasitikrinkite čekių atkar
pose ir W-2 formose, ar visa 
„Soc. Security" mokesčių at
skaitoma suma, jūsų „Soc. 
Security" numeris, vardas/pa
vardė yra teisingai įrašyta. Jei 
yra klaidų, parodykite darb
daviui, kad galėtų jas ištaisyti. 

Jūsų „Soc. Security" mo
kesčiai pasiskirsto taip: 85 cen
tai iš kiekvieno dolerio eina į 
„Trust fund", iš kurio mokama 
mėnesinės išmokos pensi
ninkams, jų šeimoms, naš
lėms, našliams bei jų vaikams. 
15 centų iš kiekvieno dolerio 
eina į „Trust fund" iš kurio 
mokama asmenims su negalia, 
ar jų šeimoms. Mažiau negu 
vienas centas nuo kiekvieno 
dolerio eina už „Sočiai Security" 
administravimą. 

Už Medicare atskaitomi 
1.45 proc. iš jūsų uždarbio eina 
į „Trust fund", iš kurio mokama 
kai kurios ligoninės išlaidos 
visiems, gaunant iems Medi
care. Medicare administruoja 
„the Health Care Financing 
Administration". 

„Sočiai Security" yra viena 
populiariausių ir sėkmingiau
sių iš visų valdžios programų, ir 

yra remiama plačios visuo
menės. 

„Sočiai Security" nori pa
dėti, j u m s planuojant savo 
finansinę ateitį. Jei esate 25 m. 
ar vyresnis ir negaunate „Soc. 
Security" išmokų, „Soc. Secu
rity atsiųs jums „Sočiai Secu
rity Sta tement (pranešimą), 
kur iame nurodomas jūsų 
uždarbis ir galimos išmokos 
(potential benefits). Tai siun
čiama maždaug 3 mėn. prieš 
jūsų gimtadienį. Svarbu tą 
prisiųstą „statement" patikrin
ti, ar teisingai viskas įrašyta, 
ar kas nors nepraleista. Yra 
gerai saugoti W-2 formas ir kt. 
algos duomenis, kad galė
tumėte, jei reikia, patikslinti 
informaciją apie savo uždarbį. 

Jei ką nors randate ne
tvarkoje tame „Statement", ne
delsiant praneškite „Soc. Se
curity" įstaigai, kad būtų gali
ma klaidą ištaisyti. 

Jei pakeitėt pavardę ištekė
dama, dėl skyrybų ar kt . 
priežasčių, praneškite „Soc. Se
curity", kad galėtų jums išduoti 
pataisvtą „Soc. Security" korte-
lę-

Dėl smulkesnės informaci
jos skambinti 1-800-772-1213 
darbo dienomis nuo 7 v. ryto iki 
7 vai. vakaro. „Soc. Security" 
įstaigos labiausiai užimtos 
savaitės ir mėnesio pradžioje ir 
prašo, jei galima, palaukti ir . 
tuo laiku neskambinti. Prieš 
skambinant, reikia turėti savo 
„Soc. Security" numerį. Kitas 
žmogus, be jūsų leidimo, infor
macijos sąryšį su jūsų reikalais 
negali gauti. Neprigirdintieji 
gali skambinti 1-800-325-0778. 

(Medžiaga - pagal „Sočiai 
Security" lankstinuką „Your Taxes 
- What They're Paying For And 
Where The Money Goes"). 

Ž E M A I T U K A I ATKELIAVO Į A M E R I K Ą 
Po ilgų derybų su Lietuvos 

Žemaitukų arklių augintojų 
asociacija (ŽAAA), o taip pat 
Lietuvos bei Amerikos valstybės 
įstaigomis, Otsego County, New 
York, lietuviai — Rimas ir Lina 
Česnavičiai — š.m. sausio 31 d. 
gavo specialų leidimą iš 
Lietuvos į JAV atsivežti porą 
žemaitukų veislės arklių. 

Užtruko nemažai laiko, kol 
buvo sutvarkyti visi dokumen
tai ir gauti leidimai, nes, pasak 
Rimo Česnavičiaus, žemaitukai 
yra saugoma ne tik Lietuvos, 
bet ir tarptautiniu mastu, ark
lių veislė. R. ir L. Česnavičiai 
įsitikinę, kad jų misija pagelbės 
žemaitukams išlikti ir taip bus 
išsaugota Lietuvos kultūrinio, 
istorinio palikimo dalis. Kartu 
su Pamela Ferrara, jie sukūrė 
naują nepelno siekiančią 
(not-for-profit) organizaciją, 
pavadintą AZRA — „The Ame
rican Žemaitukas Rancher As-
sociation", per kurią stengsis 
įgyvendinti savo siekius. 

Žemaitukai yra viena se
niausių arklių veislių Europoje, 
žinoma nuo VI-VII a. Šie ištver
mingi, greiti žirgai padėjo lietu
viams ir karo lauke, ir prie-
spaudų metais. Žemaitukai nė
ra lepūs, bet darbštūs, patva
rūs, ilgaamžiai (gyvena net iki 
30 metų). Dabar visoje planeto
je yra likę tik 143 grynos že
maitukų veislės arklių ir čia pir
mas kartas, kai jie importuoti į 
Ameriką. 

Po pasikalbėjimo su su 
ŽAAA pirm. dr. Vale Maci

jauskiene Lina Česnavičienė 
sakė, kad jų užmojis įsivežti 
žemaitukus į JAV ir juos veisti 
sutiktas labai palankiai, yra 
sveikintinas. Česnavičiai žino, 
kad tai pareikalaus daug darbo, 
išlaidų ir pasiryžimo — reikės 
specialių tvartų, transporto 
priemonių — bet jie savo turimą 
ūkį yra paskyrę šiam tikslui ir 
ateityje žada atidaryti Žemai
tukų centrą, kurį žmonės galės 
aplankyti, susipažinti su šiais 
lietuviškais arkliais, jų geneti
ka, istorija. 

AZRA ir ŽAAA kartu steng
sis pagausinti šią veislę. Rimas 
ir Lina Česnavičiai dirba su pri
vačiomis organizacijomis ir uni
versitetais (Cornell University 
bei Morrisville State College), 
besidominčiais genetikos moks
lo ir veishninkystės tyrimais. 
Jie mano, kad galimybė atsi
vežti porą žemaitukų į Ameriką 

Lietuviški žemaitukai Linos ir 
Rimo Česriavičm ūkyje. New York 
valstijoje 

buvo t ikras stebuklas. „Mes 
susisiekėme su įvairiomis orga
nizacijomis, mokslo įstaigomis 
ir visi labai domisi mūsų projek
tu, — sako Lina Česnavičienė. 
— Tai, ką mes stengiamės atlik
ti, yra daroma grynai iš moks
linės perspektyvos. Ateityje ti
kimės įkurti Arklių terapinę 
(Eąuestrian Therapy) programą 
vaikams su negaliomis ir moti
noms, auginančioms šiuos vai
kučius". 

AZRA bus išlaikoma iš au
kų ir valstybinės paramos, ta
čiau nemaža dalis žemaitukų 
ateit ies priklauso nuo mūsų 
pačių. Jei kas norėtų padėti iš
gelbėti vieną iš Lietuvos gamtos 
turtų, tapti šios organizacijos 
nariu ar apskritai gauti dau
giau informacijos apie Amerikos 
Žemaitukų asociaciją, gali at
sidaryti interneto puslapį 

www.azraponies .org arba 
parašyti laiškelį šiuo e—pašto 
adresu: info@azraponies.org 
tel. 607-725-8891, adresas: 
AZRA P.O. Box 645, Unadilla, 
NY 13849. 

Galbūt netolimoje ateityje 
bet kuriame Amerikos mieste 
ruošiamame parade bus pa-kvi-
esti dalyvauti ir lietuviški že
mai tukai . „Tai būtų t ikrai 
džiaugsmingas įvykis, jei galė
tume pamatyti atgimstančią 
senąją Lietuvos garsiųjų žemai
tukų veislę" — sako Lina ir 
Rimas Česnavičiai, kurie tvirtai 
Įsitikinę, kad tokios dienos su
lauks. 

Paruošė P . V. R. 

http://www.azraponies.org
mailto:info@azraponies.org


EUROPA PRISTATO SAVO KINO NAUJIENAS 
(d 

Gene Siskel kino centre iki 
kovo 24 d. vyksta 8-asis Euro
pos Sąjungos filmų festivalis. 
Kanadoje ir JAV kasmet rengia
mas europiečių kino pris taty
mas šiemet ypatingas tuo, kad 
geriausius ir naujausius savo 
filmus demonstruoja visos 25 
neseniai pagausėjusios Europos 
Sąjungos narės . Tokiu būdu 
viename festivalyje galima pa
matyti ir visame pasaulyje 
išgarsėjusių bei plačiai pripa
žintų Europos kino meis t rų , 
tokių kaip Peter Greenaway iš 
Didžiosios Britanijos, Aki Kau-
rismaki iš Suomijos ar prancūzo 
Alain Resnais naujausius dar
bus, ir už savo šalies ribų da r 
tik debiutuojančių kino režisie
rių juostas, t a rp jų — Rando 
Pettai iš Estjos, Malgorza ta 
Szumowska iš Lenkijos ir dau
gelis kitų. 

Apimti eurointegracijos eufo
rijos, režisieriai netgi ryžosi 
įgyvendinti dar niekada nemė
gintą projektą — sukūrė bendrą 
daugiau nei pusantros valandos 
trunkantį filmą, kur kiekvie
nam režisieriui „pasireikšt i" 
skirta maždaug penkios minu
tes (Lietuvai čia a t s tovauja 
kylanti jaunojo kino žvaigždė 
Šarūnas Bartas). Eksperimen
tas simboliškai p a v a d i n t a s 

eja, nevengdama polit ikos) 
„Visions of Europe" ir iš tiesų šimtmetyje, 
pateikia tik-rą naujai susivieni
jusios Euro-pos vizijų kalei
doskopą: nuo t emperamen t 
ingų, nenuspėja-mų Balkanų, 
iki šaltų, beveik komiškai fleg
matiškų, tačiau sveikai prag
matiškų skandinavų. Vis dėlto 
su juosta susipažinę kr i t ika i 
netruko pastebėti , kad bendras 
Europos re-žisierių projektas 
nevisiškai iš-laikė originalumo 
egzaminą: ir mažesnių, ir net 
didžiųjų Euro-pos vals tybių 
menininkai šiek tiek dirbtinai 
akcentuoja žemy-no vienybę, 
kartais pavojingai nukrypdami 
link suvienodėjimo ir nuobo
dulio. Ne vieno au to- r i aus 
sukurtoje atkarpėlėje pa-sigirs-
t a ironiškos, atsainios pastabos 
nacionalinių kalbų, vėliavų a r 
valiutų atžvilgiu, pabrėžt ina i 
demonstruojant vienybės siekį. 

Kaip įprasta, festivalį ati
daro tais metais Europos Są
jungai primininkaujanti valsty
bė. Šiemet tokia garbė teko 
Liuksemburgui . Genera l in is 
Liuksemburgo konsulas Donald 
Hansen Jungt inėse Valstijose 
pirmąjį festivalio vakarą pri
statė filmą „Gilles' Wife" — jau
dinančią istoriją apie meilę ir 
išdavystę, kur ios ve iksmas 
vyksta ketvirtajame XX a. de-

Liuksemburgui , 
kaip pirmininkaujančiai šaliai, 
suteikta teisė pristatyti ir dar 
du papildomus filmus, taigi bus 
gal ima pamatyt i kr iminal inį 
trilerį jStep by Step", kuriame 
pagrindinį vaidmenį at l ieka 
Phil ippe Noiret ir „Back to 
Reich" — dokumentinį filmą 
apie liuksemburgiečių pasi
priešinimą naciams Antrajame 
pasauliniame kare. 

Lietuviams festivalyje at
stovauja, daugeliui j au gerai 
žinoma, Jono Vaitkaus juosta 
„Vienui vieni". Jos centre — 
Lietuvos išsivadavimo kovų le
gendos Juozo Lukšos asmenine 
bei viešoji d rama, per kurią 
siekiama pirmą kartą nedoku-
mentiniu pavidalu apmąstyt i 
lietuvių rezistenciją. Nors J . 
Vaitkaus filmas ir buvo paminė
tas apie Čikagos kultūrinį gy
venimą operatyviausiai rašan
čiame „Reader" savaitraštyje, 
tačiau jis nepatenka į laikraščio 
rekomenduojamų pamatyt i fil
mų sąrašą. Trumpame filmo 
apraše pastebima tai , ką pa
brėžė jau ne vienas kino kriti
kas ir Lietuvoje — nors akivaiz
dus režisieriaus noras nuošir
džiai ir atvirai parodyti pokario 
rezistenciją, sunku paneigti , 
kad filmas yra ganėtinai „su-
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jauktas": per daug nuspėjamų 
veiksmo posūkių, per mažai 
paties veiksmo ir charakterių 
vystymosi, pernelyg akivaizdus 
režisieriaus siekis katalogizuoti 
sovietų žiaurumus bei susitelki
mas ties .teatriniais" triukais. 

Tačiau lietuvių filmas, kaip 
ir daugelis kitų festivalio darbų, 
vertas dėmesio. Visą festivalio 
tvarkaraštį galima rasti „Rea
der" laikraštyje arba internete, 
adresu: www.cWcagoreader.com 

Monika Bončku tė 

ŠAUNA KAIP KAMŠTIS IŠ BUTELIO 
Kamščiai t au r ioms vyno 

rūšims gaminami išimtinai iš 
kamščiamedžio (kamšt in io 
ąžuolo). Jo žievės s a n d a r a -
taisyklingai išsidėstę tarpeliai 
(poros) - užtikrina buteliui san
darumą. 

Ant kamščio dedamas spau
das su vynuogyno pavadinimu 
ir metais. Dažnai, vien tuo 
remiantis, galima n u s t a t y t i 
labai senus vynus su neper
skaitomomis etiketėmis. Be to, 
spaudas garantuoja ir ta i , kad 
etiketė nebuvo pakeista. 

Pigesnių vynų uždarymui 
naudojami žemesnės kokybės 
kamščiai, kuriuose nelygumai 
užpildomi kamščio du lkėmis 
arba kamščiai, suklijuoti iš 
kamščių atliekų. 

Pasaulyje naudojami kamš
čiai yra 30-54 mm ilgio. San
darumą užtikrina tik pirmieji 
du centimetrai, ilgesni kamščiai 
naudojami estetiniais sumetimais. 

Sausame šieno spalvos 
kraštovaizdyje išs iskir ia si
dabrinio žalumo spalvos kamš-
čiamedžiai. Šalia ne į t ikė t ina i 
baltų kaimelių išsidėsčiusios 
dirbtuvės, kuriose ruošiami ir 
pakuojami į ryšulėlius kamščiai. 

Portugalijos Alentejo rajone 
vynas y ra pa t i ek i amas pr ie 
kiekvieno valgio. Butel ia i , 
sup ran t ama , užkimšt i kamš 
čiais. Vietos verslininkai dal ina 
vizitines korteles, pagamintas iš 
kamščio skiautelių. 

Rajono ekonominė padėt is 
pakankamai gera vien dėl to, 
kad greta auga žaliava. Tiesa, 
Portugalijai net rūksta ir „mir
tinų" priešų: šie vyno mėgėjai 
perka raudoną vyną užsuka
muose buteliuose ir dar geria jį 
tiesiai iš butelio. 

Užkimšt i šampaną 

Nereikia stebėtis, kad už
sukami kamščiai kelia nuoširdų 
pasipiktinimą, juk Portugalija 
yra svarbiaus ia pasaulyje 
natūral ių kamščių gamintoja. 
Jau XVIII amžiaus viduryje čia 
buvo žinomas šis amatas , tačiau 
tik prieš šimtą metų prancūzų 
vienuolis Dom Perignon pirmą 
kartą užkimšo šampano butelį 
kamščio luitu. Ankščiau t a m 
reikalui buvo naudojami sku
duriniai kaiščiai arba mediniai 
luitai. 

Neįmanoma suskaičiuot i . 

kiek kamščiamedžių auga 
Alentejo rajone. Palyginimui 
galima pasakyti, kad vidutinio 
dydžio - septynių kvadratinių 
kilometrų ūkyje jų priskaičiuo
j a m a 49 tūkstančiai. Aišku, 
kad turint tiek žaliavos, badas 
šiam centrinės Portugalijos 
regionui tikrai negresia. 

Galima drąsiai teigti, kad 
kamščiai Portugalijai turi tokią 
pačią reikšmę, kaip nafta Saudo 
Arabijai. Daugiau nei pusė 
pasaulio kamščių (2 mlrd. dole
rių vertės) yra pagaminami bū
tent čia. Kamščiamedžio žievė 
ta ip pat naudojama grindų 
plokščių bei izoliacinių med
žiagų gamybai. Šioje pramonės 
šakoje dirba 16,000 portugalų. 

Lenktynės su bute l iu 

Natūralūs kamščiai darosi 
vis brangesni. Per paskutinius 
penkerius metus šešiolikos kilo
gramų ryšulėlio kaina pakilo 
nuo 41 iki 58 dolerių. Todėl 
Australijos, Kalifornijos ir net 
Prancūzijos vynuogynų savi
ninkai ėmėsi užkimšinėti vyno 
butelius kitokiais būdais. Puse 
vynų Šveicarijoje parduodami 

buteliuose be natūralių kamščių. 
Interneto puslapiuose ir 

specializuotuose žurnaluose 
vyksta permaininga kova: 
užsukamų butelių šalininkai 
išsijuosę aiškina" apie natūralių 
kamščių t rukumus. Netrūksta 
ir atsakomųjų salvių. 

Gindami savo pelnus, o, 
vaizdžiau kalbant - gyvenimą, 
natūralių kamščių gamintojai 
stengiasi paneigt i užsukamų 
kamščių gamintojų skleidžiamą 
informaciją. Kai Australijos 
vynų tyrimo institutas paskel
bė, kad į užsukamus butelius 
išpilstytas baltas vynas tren
kia guma. kamščių gamintojai 
apie tai pergalingai skelbė 
visam pasauliui. „Kamštinin-
kai" taip pa t priekaištauja 
.užsukejams", kad jie meluoja, 
teigdami esą žievės Supimas 
užmuša medį. 

Tačiau vienoje srityje abi 
pusės sutinka - jos vienu balsu 
smerkia sintetinių kamščių 
gamintojus, aiškindamos, kad 
tokius kamščius, pirmiausia, 
yra sunku ištraukti iš butelio, 
be to, jų tvirtinimu, vynas įgau
na nenatūralų prieskonį. 

Kamščiamedžio v e r t ė kyla 

Portugališkų vynų pardavi
mai didėja, todėl Alentejo vy
nuogynų savininkai didina pro
dukciją. Tačiau paklausti , ar 
nors vienas jų vynas parduo
damas užsukamuose buteliuose, 
jie choru atsako „Kaip Dievą 
mylime, ne!". 

Kamščiamedžio žievė lupa
ma nuo gegužės pabaigos iki 
liepos. Kad ji t iktų butelių 
kamščių gamybai, ją reikia lupti 
nuo medžių, turinčių mažiau
siai 40 metų. Tai galima daryti 
kas devyneri metai, o kamš-
čiamedžiai auga iki 200 metų. 
Renkant žievę, o iš tikro ją 
energingai nuo medžių kapoj ant 
dideliu kirviu, per aštuonias 
darbo valandas galima uždirbti 
90 dolerių. 

Ar užsukamų butelių pliti
mas nesunaikins kamščių vers
lo? „Apie užsukamus kamščius 
kalbama jau daug metų, - aiš
kina žievės rinkėjai, - o mes vis 
lipame ir tikimės ilgai dar lipti į 
kamštinius ąžuolus - mūsų 
gyvenimo medžius". 

Paruošė 
Anatolijus Lap inskas 

AUGA VALDOVU RUIVIAI 
Praėjusiais meta i s in ten

syviai pajudėjusi Valdovų rūmų 
statyba smarkiais šuoliais kyla 
į viršų. 

Vilniuje sudarytas Valdovų 
rūmų paramos fondas, kur iam 
vadovauja E d m u n d a s Kuli
kauskas. J i s deda daug pas
tangų, kad Valdovų r ū m ų 
atstatymas vyktų ne vien tik 
Lietuvos iždo lėšomis ir Lie
tuvos žmonių parama, bet viso 
pasaulio lietuvių pastangomis. 

Didžiausias lietuvių telki
nys už Lietuvos ribų yra JAV. 
Čia ir buvo pradėtas lėšų telki
mas Valdovų rūmų a ts ta tymui 
Vilniuje. Sėkmingesniam lėšų 
telkimui tarp Amerikos lietuvių 
2003 metais buvo s u d a r y t a s 
specialus Valdovų r ū m ų pa
ramos komitetas prie JAV LB, 
kurio būstinė yra Čikagoje 

Per trumpą laikotarpį JAV 
komitetui pavyko sur inkt i apie 
100,000 dolerių, kuriuos sudėjo 
Amerikos lietuviai, vadinami rū
mų statytojais, paaukoję 1,000 
litų (apie 380 dol> arba daugiau 

Norint pažymėti Amerikos 
lietuvių paramą Valdovų rūmų 
ats ta tymui , surinktomis lėšo
mis bus įrengta puošni menė 
Valdovų rūmuose , pavad in ta 
JAV lietuvių vardu. JAV lietu
vių menei dar reikia surinkti 
antrą 100,000 dolerių sumą per 
ateinančius porą metų. Visi 
Valdovų rūmų statytojai bus 
įrašyti į rūmų garbės nar ių 
lentą rūmų pagrindinėje salėje 
ir įrašyti rūmų leidiniuose. 

Auga r ū m ų statytoju 
skaič ius 

Vis daugiau a t s i r anda 
Valdovų rūmų statytojų t a rp 
Amerikos lietuvių, kurių šim
tinės ir tūkstant inės atkeliauja 
į Valdovų rūmų paramos ko
mitetą JAV. 

Pasku t in iu metu į r ū m ų 
statytojų gretas įsijungė: Arū
nas ir Irena Draugeliai (350 
dol.), dr. David Massignan (400 
dol.), Juozas ir Giedrė Končiai 
(400 dol) , prof. Daivd ir Nijolė 
Erzwileriai. kuriuos įrašė Stasė 

Semėnienė (1,000 dol.), Laima 
ir Arvydas Jarašiai (800 dol). 
dr. Gediminas ir Aldona 
Griniai (400 dol.), pik. Vladą ir 
Eleną Grudzinskus įrašė dr. G. 
Grinis (400 dol.), Rėdą ir 
Juozas Ardžiai (400 dol.!, 
Vytautas Mikūnas (400 dol.I 
prel. dr. Ignas Urbonas (500 
dol.) ir dr. Pe t ra s Jokubka 
(1,000 dol.). J iems priklauso 
didelė JAV komiteto padėka. 

Visos aukos Valdovų rū
mams yra pakvituojamos ir nu
rašomos nuo JAV federalinių 
mokesčių, o statytojams išduo
dami specialūs diplomai, siun
čiami iš VRP fondo Vilniuje. 

JAV komitetas labai kvie
čia visus Amerikos lietuvius, 
kurie dar neprisidėjo prie Val
dovų rūmų atstatymo Vilniuje. 
atsiųsti rūmų statytojo įnašą 
JAV komitetui. Čekiai rašomi: 
Lith. Amer. Comm. VALDOVŲ 
RŪMAI vardu ir siunčiami; Val
dovų Rūmai, 5600 So Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636. 

JAV komitetas 

Lietuvos šventė 
Meksikos sostinėje 

Š.m. kovo 8 d. Meksikos 
sostinėje Mechike pirmą kartą 
surengtas oficialus priėmimas 
Vasario 16-osios Lietuvos Vals
tybės dienos ir Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės atkūrimo 
šventėms pažymėti, kuriame 
dalyvavo Meksikos valdžios 
atstovai, verslininkai. Lietuvių 
bendruomenės nariai, Lietuvos 
draugai, ta ip pat Meksikos 
diplomatinio korpuso atstovai ir 
vietinės žydu bendruomenės 
nariai. Priėmimo metu Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksikai 
Vygaudas Ušackas supažindino 
susirinkusiuosius su Lietuvos 
valstybės istorija, šalies pa
siekimais per penkiolika atkur
tos nepriklausomybės metų bei 
su verslo ir turizmo galimy
bėmis. Vygaudas Ušackas pa
ragino meksikiečius apsilankyti 
Lietuvoje ir patiems įsitikinti 
Lietuvoje egzistuojančiomis ga
limybėmis investicijoms, dvi
šalei prekybai ir turizmui plė

toti. 
Lietuvos ir Meksikos dvi

šaliai diplomatiniai ryšiai buvo 
atnaujinti 1991 m. lapkričio 5 d. 
2002 m. sausį Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus 
lankėsi Meksikoje valstybinio 
vizito Meksikos prezidento 
Vincente Fox kvietimu. Regu
liariai vyksta politinės kon
sultacijos tarp Meksikos ir 
Lietuvos URM aukštų parei
gūnų tarptautinės politikos 
klausimais. Pernai Vilniuje 
surengta žymaus meksikiečių 
skulptoriaus Ch. Marine paro
da, o Meksikos Nacionalinėje 
bibliotekoje demonstruoti 
Amerikos lietuvių fotomeni
ninkų darbai apie Lietuvą. 
Lietuvai įstojus į ES, nuo 
praeitų metų tarp Lietuvos ir 
Meksikos įsigaliojo bevizis 
piliečių kelionių režimas ir 
laisvos prekybos nuostatos. 

K. Vaškelevič ius 

Š.m. vasario 28 d. Lietuvos 
Respublikos konsulate, gausiai 
susirinkus New York lietuvių 
organizacijų atstovams, — daly
vaujant Šv. Kazimiero provinci
jos JAV delegatui tėvui Placidui 
Bariui, OFM, ir Brooklyno vien
uolyno viršininkui tėvui Pran
ciškui Giedgaudui, OFM, — 
buvo išpsręstas, del New York 
lietuvių Kultūros židinio už
darymo kilęs, visuomeninis ne
sutarimas. Po daugiau kaip 
šešerius metus žiniasklaidoje ir 
amerikiečių teismuose versto 
aiškinimosi, konfliktuojančios 
šalys viena kitai ištiesė taikos 
ranką, tuo padėdamos naujus 
pagrindus visuomeninės darnos 
ir tarpusavio pasitikėjimo New 
York atstatymui. 

2001 metų pradžioje tarpi
ninko vaidmens Kultūros ži
dinio problemos sprendime 
ėmėsi tuometinis JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys. Remiantis 
JAV LB XVI Tarybos sesijos 
nutarime pareikštu susirūpi
nimu, buvo užmegzti ryšiai su 
tėvų pranciškonų vadovais Lie
tuvoje ir JAV, taip pat su New 
York lietuvių organizacijų vado
vybėmis. Tarpininkavimo pas
tangoms esminiai nepajudinus 
reikalo iš vietos, 2002 m. gegu
žės 10 d. JAV LB Krašto valdy
ba viešu pareiškimu, išspaus
dintu išeivijos žiniasklaidoje, 
kreipėsi ir pakvietė ginčo šalis 
pradėti pas i ta r imus . J talką 
buvo pakviestas Lietuvos Res
publikos konsulas New York dr. 
Rimantas Morkvėnas, kuris 
nedelsdamas pradėjo tiesiogi
nius pokalbius su tėvų pran
ciškonų vadovais. 2002 m. bir
želio 1 d. Krašto valdybos ini
ciatyva sukviesti New York 
lietuvių pagrindinių organizaci
jų atstovai susėdo prie pasi
tarimų stalo. 

Truko beveik trejetą metų, 
kol pavyko suderinti nuomones, 
įtikinti, kad būtų atsisakyta 
teisme užvestos bylos. Greitam 
susitarimui pasiekti kelią už
kirto: ilgamečio NY Atletų klu
bo pirmininko Prano Gvildžio 
mirtis, konsulo R. Morkvėno pa
sibaigęs tarnybinis laikas ir 
grįžimas į Lietuvą, pasikeitimai 
JAV LB New York apygardos 
vadovybėje. Naujai paskirtas 
generalinis konsulas Mindau
gas Butkus mielai sutiko teikti 
paramą bei tęsti jo pirmtako 
pastangas. 2003 m. žiemą JAV 
LB Krašto valdybos pareigas 
perėmusi Vaiva Vėbraitė pa
kvietė Algimantą Gečį toliau 
darbuotis tarpininku ir su juo 
artimai bendradarbiauti pa
skyrė Krašto valdybos parei
gūnę Giedrę Stankūnienė. 

Po eilės pasitarimų, susi
rašinėjimų, dažnų telefoninių 
skambučių, kelionių į Brooklyn 
ir Kennebunkport, ME, G. 
Stankūnienė š.m. vasario 28 d. 
Lietuvos generaliniame kon
sulate susir inkusiems atsto
vams galėjo pranešti, kad vykę 
pasitarimai yra užbaigti. Tėvų 
pranciškonų pažadas, paremti 
New York lietuvių visuomeninę 
veiklą „apvalia ir rimta suma", 
tapo realybe. Tėvai pranciško
nai JAV LB Krašto valdybai 
perveda pusės milijono dolerių 
(500,000 dol.) sumą. Krašto 
valdyba šią sumą investuos į 
Tautos fondą, New York lietu
vių organizuoto jaunimo, spor
to, švietimo ir kultūrinės veik
los rėmimui. Rūpintis fondo 
sąskaitos saugiu investavimu ir 
gautų palūkanų New York 
lietuvių organizacijoms tvar
kingu bei nešališku paskirsty
mu. Krašto valdyba yra sukū
rusi Patikėtinių komisiją. Ją 
sudaro organizacijų skirti sep
tyni patikėtiniai: Aldona Augy-
!ienė ir Tomas Lora (NY Atletų 
klubas), Audrė Lukoševičiūtė 
(NY Maironio lituanistinė mo

kykla), Ramutė Žukaitė ir An
tanas Bobelis (NY LB apygar
da), Kęstutis Bileris ir Laima 
Šileikytė-Hood (JAV LB Krašto 
vaidybos skirti atstovai). 

Ilgesniame žodyje Algi
mantas Gečys vertino aplin
kybes, iššaukusias Kultūros 
židinio uždarymą, apžvelgė 
daugiau kaip ketverius metus 
užsitęsusią pasitarimų eigą. 
Kalbėtojas dėkojo tėvams pran
ciškonams, New York organi
zacijų ir Tautos fondo vado
vams. Specialią padėką reiškė, 
pastaraisiais metais nepamai
noma talkininke jam buvusiai, 
Giedrei Stankūnienei. „Be ben
dro visų indėlio šiandieną ne
turėtume ir pasiekto susitari
mo, — kalbėjo A. Gečys. — Sau
giai investavus tėvų pranciš
konų fondo lėšas, kasmet New 
York lietuvių veiklos porei
kiams turė tų būti gaunama 
graži palūkanų suma". Jis pa
minėjo, kad Tėvai pranciškonai 
nėra uždėję varžtų dėl galimo 
fondo lėšų panaudojimo nekil
nojamai nuosavybei įsigyti. 
Tačiau tai privalės būti gerai 
išmąstytas ir New York lietuvių 
stipriai remiamas sprendimas. 
Gečys pastebėjo, kad visi čia 
esantys galės jaustis galutinai 
likvidavę vykusio konflikto pa
darinius, kai sutartinai atliks 
krikščionišką pareigą pavei
kiant New York teismą atšauk
ti priteistą baudą nepagydomai 
sergančiam buvusiam Kultūros 
židinio tarybos pirmininkui dr. 
Jonui Bilėnui. Gečys kreipėsi į 
Tėvus pranciškonus, kad iman
tis visuomeninės akcijos New 
York teisme, jie savo ruožtu pri
tartų baudos atšaukimui. 

Konsulas Mindaugas But
kus susirinkusiems perdavė jo 
pirmtakų dr. Petro Anušo ir dr. 
Rimanto Morkvėno nuoširdžius 
sveikinimus iš Lietuvos. J is 
šiandieną juos jau painfor
mavęs apie pasiektą susi
tarimą. M. Butkus džiaugėsi, 
kad Lietuvos konsulatas New 
York galėjo teikti reikiamą 
užnugarį vykusiems pasitari
mams. Konsulo nuomone, visi 
New York lietuviai šiandiena 
yra laimėtojais. 

Savo kalboje Lietuvos pran
ciškonų Šv. Kazimiero provinci
jos delegatas JAV ir Kanadai 
tėvas Placidas Barius, OFM, 
pabrėžė ypatingai svarbią bu
vusio JAV LB Krašto valdybos 
pirm. A. Gečio tarpininko rolę. 
Tėvai pranciškonai, priimdami 
sprendimą sustabdyti Kultūros 
židinio veikimą, buvo numatę 
galimybę sukurti fondą New 
York lietuvių visuomeninės 
veiklai paremti. Tai turėjo būti 
padėka niujorkiečiams už dau
gelį metų tėvams pranciško
nams visokiom progom teiktą 
paramą. Jei būtų pavykę iš
vengti iigų teisminių procesų, 
šiandien tėvų pranciškonu ski
riama suma būtų galėjusi būti 
didesnė. Susirinkusiems plo
jant, G. Stankūnienė iš tėvo 
Placido priėmė 500,000 dol. čekį. 

Oficialiąją dalį užbaigė G. 
Stankūnienė perskaitydama 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vaivos Vėbraitės, dėl rytinį JAV 
pakraštį palietusios sniego 
audros negalėjusios atvykti, 
atsiųstą kalbą. V. Vėbraitė ap
žvelgė svarbų New York miesto 
vaidmenį lietuvių emigrantų 
gyvenime. Per New York pašo
nėje esančią Ellis salą į New 
York atvyko tūkstančiai lietu
vių emigrantų. Šiandieną New 
York daugeliui atvykstančiųjų 
tebėra vartais į šią šalį Būtina, 
kad šiame mieste bujotų lietu
vių veikla. Tėvų pranciškonų 
dovanojamas fondas žymiai 
prisidės New York kurs tant 
lietuvių organizacijų židinius 
Po oficialiosios dalies buvo 
draugiškai pabendrauta 

.JAV LR Inffirm > ••,.! 

http://www.cWcagoreader.com
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Automobilio, namų, ! 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murray ( 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai ( 
5710 W. 95 St., O a k L a w n , I L t 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 V2 West 95th St., 

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

AMERjCANFĄMUY 

• i ' H ' i n ' i - n 
HUTO, NHMR1, UERSLflS, 

SUEIKHTR, 6VUVBĖ 
Aukšto lygio . . T X T . 

•"SSE^ ALINA J>atiturrvas 
r G R I N K E V I Č I U S Iraudimas, 

tSSm INSURANCE AGENCY 
3743 PRAIRIE AVE, 8ROOKFIELD, IL 60513 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agr inkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PARDUODA 

O a k L a w n p a r d u o d a m a s 
1 mieg. . . condominium" 

su ga ražu , v i d a u s base inu , 
netoli 294 gre i tke l io . K a i n a 
$109,900. Tel. 708-289-8577. 

•••ĮVAIRUS SIŪLO IŠNUOMOTI 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLLNAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBE 
2346 YV. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Išsinuomokite butą Vilniuje 
geriau už viešbutį! 

http://www.vilniusbutai. 
pusiapiai.lt 

Wn!5MSSS!5MUMSSM5M3MSSdSS53!S5SMQSdSSSdS35&QMSM3MSS5!Si 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
V i l n i a u s D i e n o s , t u r i s t i n ė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambin t i Ritai 

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

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

^^^^^g^^^^^^^Į^^jg^g?Sj^Įgj§!BĮaa§Įg^jlJa^ls 

p~Www, atrctradeusa, cofTi 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ. ! 
Tel. 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. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ..catered" 
• Siunčiame mūsų 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 
6:30 v r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt nuo 

6 30 v r iki 5 30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v r iki 2 v.p.p. 

AMBER CONSTRLCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambin t i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Kraustymosi paslaugos 
M O V I N G 

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

SIŪLO IŠNUOMOTI 

I š n u o m o j a m a s apš i ldomas 4 
k a m b . 1 mieg. b u t a s 
(67 & VVhippIe apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

T e l 773-4344543. 

išnuomojamas geras butas 
netoli ,,downtown" ir 

medicinos centro. 
FIRST RATE REAL ESTATE, 

TEL. 773-767-2400. 

For Rent 
2 bdrm. bome 

Vicinity 64 th & Pulaski. 
$1,000 month. 

Call 708-229-1329 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

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

Pasinaudokite 
„proga! , 

Pigiausi 
avia-bilieiai metuose1. 
NUO SAUSIO IKI PAT ŠV. VELYKŲ-

M§wmlmmwmmwm 

tidtets@doleris.com 

Pigiai keliaukite po Ameriką A y> 
ir Europą, aplankykite r^~ /_ l#|fS 
savo gimines S ~ « r ^ ikR! '""• 
Lietuvoje! L jjttfO*8^* ̂  

1 -800-514-9989 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

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

MTUUiuC 
txpfossuotp. 

ąifi^%,™*Ą M Ū S Ų IŠTAIGOS: 
8X01 S. 78 Th Ave, BRlDGEVlĖ W, IL 60455. Tei: 708-599-9680 

Dirhame: Pirm-Ptenk 8 am.-6p.m-. TreC iki ? pjn.. Šešt. nuo & a.ss.- 3 p.m. 
2 7 1 9 W. 7 1 Str , C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 , T e l : 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 

Dirbame: Pirrrt-Penk 9 a.m.-5p.m.. Šcšt iki 2 p.m. 

M U S V A T S T O V A I : 
lxw Arw*ks 3.34 E . Santa Anrta. Tėl:8l8-842-1719. Tel:818-731 -9777 
BcamCor«ec23BM«i Str,I.HMONT. IL 60439. Tel:630-257-3300 
KJ&m < bip. 3 . * S. R>r*wng RoaL ENLATME, I L Te 1:847-776-7766 

<u mmu 

at Manai*. n u a 
VEDAMI 

Direct: 941-376-7555 
Office: 941-782-0202 
Email: vita@kw.com 

VITAKAZLAUSKArrS - MUKLEW1CZ 
Broker Associate 

•Profesionalus i r sąžiningas 
patarnavimas įvair ių nuosavybių 
p i r k ime ir p a r d a v i m e . 

•Sarasota /Bradenton ir kitose 
Floridos apyl inkėse. 

Jei svajojate įsigyti graži*) nuosavybę 
saulėtoje Floridoje, 

kreipkitės i Vita ir tusų svajonės išsipildys! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecnt & 
Associates, Ine 

800-823-2144 «e 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburs; ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, a smen in i s ir 

sąžiningas p a t a r n a v i m a s 
• ERA p a r d u o s Jūsų n a m u s ar 

n u p i r k s ! 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
P H O T O 
SUPPLY 

RHKMENYS FOTOGRAFAMS 
IRMĖGĖIAMš 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patosiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

* 3 suaugusių asmenų tvarkinga šeima, 
nebrangiai išsinuomotų 2 mieg. butą 
Brighton Parke. Tel. 773-387-7232. 

* Vyras, piSefe. turintis techninį išsilavi
nimą, ieško darbo gamyklose ar kom
panijose. Ieškau žmogaus, galinčio 
padėti įsidarbinti gamykloje. Siūtyti įvai
rius darbus. Tel. 773-436-0816. 

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

* Moteris ieško darbo prižiūrėti seneiius 
ar vaikus. Tei. 312-212-1591. 

* 50 metų moteris su dokumentais, vai
ruojanti, ieško darbo po pietų arba 1 ar 
dvi denas savaitėje. Tel. 708-717-6388. 

* Moteris ieško darbo pagyvenusių 
žmonių priežiūroje. Galiu pakeisti savait
galiais. Pageidautina Marguette Park ar 
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 630-696-
8300. 

* Moteris ieško darbo žmonių priežiūro
je. Gafcj gyventi kartu. Nevairuoju. Žale 
korta, rekomendacijos, silpna anglų 
kaba. Tel. 708-253-7180. 

* nelkallnga vairuojanti moteris prie 
vaikščiojančio ligonio nuo balandžio 
pabaigos Ml valstijoje. $ 350 vi savaitę 
Tel. 734449^075. 

* Vyras ieško darbo (žalia tortą). Siūlyti 
statybose, seneių ir Sgonių priežiūroje, 
turi patirties. Tel. 219-983-2760. 

* 35 m. vyras, kabantis angliškai, ieško 
vairuotojo darbo. SDL darbo nesiūlyti. 
Siūlyti įvairius variantus. Atsiygrsiu. Tel. 
708-983-5099. 

* Moteris ieško darbo pagyvenusių 
žmonių prieždoje Galiu pakeisti savait
galiais ar bet kurią savaitės dieną arba 
išleisti atostogų. Kabu angSškai. turiu 
patyrimo, vairuoju. Tei 708-983-3719 

* Reikalingas žmogus-sponsonus žaliai 
kortai gauti. Reikalavimai-USA pilietis 
arba žalios kortelės turėtojas, per pasku
tinius 3 metus būtų deklaravęs mokes
čiams ne mažesnes kaip 28.000 USD 
pajamas. Už pagabą atsilyginsiu. Tel. 
773-671-7987. 

P r o - T e a m 
Bus.: 708-361-0800 
Voke MsA 7734154-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 

-a- i t 
Landmark 

• • ] properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

Accent 
Homefinders 

9201 S. C ice ro 
Oak Lawn, Illinois 60453 1 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

92&L Audrius Mikulis 
Te/.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 ^ ^ ^ 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 

Pirkimas , „ , 
Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

V I D A M . <=T 
S A K E V I C I U S "~ 

R e a l E s t a t e 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 

I R^lior%l 

,Draugo" skelbimų skyrius 
Tet 1-773-5S$-»5O0 

Drake 
Did 

lt Again! 

5 S.Prospect. Ciarendon 
Hiils, !:'rr.ois605"4 

FU 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Pneš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Rsaltor 

MOKESČIŲ SKAIČIUOTOJŲ PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
G e d i m i n a s P r a n s k e v i č i u s 

3805 N.Seelev 
Chicago. IL 60618 
Tel . 773.935.0472 

NAMU INSPEKCIJOS (APŽIŪRA) 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metini 

mokesčių formų užpildymą. Profesionaliam, 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS C. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 St. 
Oak Lawn, !L 60453. 

Tei. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų mokesčio 

numeno. 

HicJ-! P o r e 

Robertas Končius 

•Provide Mok į Radon, 
VVaterTests 

•Skigte Home. Muro Unrt, 
Tovvnhome 
*24 hrs/7 days a VVeek 
ScheduSng 

*State IJcensed/lnsured 
*ASW/B86 Member 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i ! 
866.799.8299 

www.HighPointlnspections.com 

VIRGIS &S 
TVASKUS. CPA. ^~^ 

užpildo pajamų 
mokesčių formas. 

I Tel. 708-448-8468; 312-762-4653 

PASLAUGOS 

SIŪLO DARBA 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Švediškas masažas 
Atvykstu į namus. Sunrider natū
ralūs produktai (pirmai pagalbai, 

organizmą varyti, vitaminai, 
kosmetika, kremai,,šampūnai). 

Viskas natūralu ir sveika. 
Tel. 773-620-0088, Regina. 

M a i o t e n a n c e V v o r k e r s 
Sought for window cleaning 

I postam w/Service Building Main-
tenance, Ine to work in the suburhs. 
SlO/hr to start, some F.nglish rea'd. 

Drivers lic & vehide a muš t 
Advancement & inerease wages 

: based on exp. Call 630-530-5108, 
someone will call vou back. 

tN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English, have work permit. 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

Nuo šio! KORTELES 

skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

iteastern 
EURORG 

jpt>" 

l į - mm mmmm 
DRAUGAS 

ieško darbo žmonių 
priežiūroje Gali pakeisti ar išleisti 
atostogų Naperville ar aplinkiniuose 
rajonuose Tel 630-922-i753 

"Neringos" Stovyklos 
LIETUVIU KALBA _ • g 

Liepos 3-9 d.d. - Š e i m ų stovykla 4 » « \ ) * * 
Lirpos 10-24 d d. - 10- l6m. vaikam? ^ 2 " ^ *** 
Liepos 24-30 d.d. - 7-lOrn. va ikams w i • 
Liepos 24-30 d.d. - Tęs inys 13-16m. v a i k a m s 
Rugpj . 21-27d.d. - Dvika lbė stovykla s t u d e n t a m s 
Rugpj. 28-Rūgs. 5 d.d. - Aštuonios Meno Dienos 

Neringoje S u a u g u s i e m s 

LIETUVIU KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS ANGLU KALBA 
Birželio 25-29 d.d. - Še imų stovykla 
Liepos 31-Rugpj . 13d.d. 7-16m. v a i k a m s 
Liepos 13-20 d.d. - G a l i m a s tęsinys 13-16m. v a i k a m s 

info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592 
Neringa Ine ČV Nek.Pr Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stsivyklas'Nerinfros''stovyklavietėje Vermonte 

m m 
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Atskleidė senovinio Mesopotamijos 
miesto paslaptį 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 12 d., šeštadienis 

EUROPA 

MADRIDAS 
Ispanijoje penktadienį ke

lioms minutėms buvo sustojęs 
visas eismas — taip šalis pager
bė 191 žmogų, lygiai prieš me
tus žuvusį per bombų sprogi
mus Madrido traukiniuose. Sos
tinėje, kituose miestuose, mies
teliuose ir kaimuose visoje ša
lyje viduridienį sustojo automo
biliai ir traukiniai, ant šaligat
vių sustojo praeiviai. Sankryžo
se vairuotojai buvo išlipę iš savo 
automobilių, kavinėse buvo nu
tilusios šnekos. Televizijos paro
dė, kaip tylos minute žuvusiuo
sius pagerbia Ispanijos princas 
Felipe ir kiti garbingus postus 
užimantys asmenys, o tuo metu 
ekrane buvo rodomos žmonių, 
žuvusių bomboms sprogus ketu
riuose traukimuose, pavardės. 

LONDONAS 
Didžiojoje Britanijoje turi 

būti paleisti aštuoni įtariami te
roristai, kuriuos Vyriausybė lai
ko vienais pavojingiausių asme
nų šalyje, o politikai toliau gin
čijasi dėl naujo kovos su teroriz
mu įstatymo. Ketvirtadienį tei
sėjas už užstatą paleido vieną 
įtariamąjį, 37 metų alžyrietį A., 
ir sakė ketinantis netrukus pa
leisti dar aštuonis. Tarp jų yra 
dvasininkas iš Sirijos, kuris, 
kaip įtariama, buvo dvasinis pa
tarėjas Mohammed Atta, vie
nam iš 2001 m. rugsėjo 11-osios 
atakų vykdytojų. Jie buvo su
imti pagal kovos su terorizmu 
įstatymą. To įstatymo galioji
mas turi baigtis sekmadienį, ir 
politikai karštai ginčijasi dėl 
naujų įstatymų, kurie jį pakeis
tų. 

PARYŽIUS 
Latvija neturi atsisakyti tei

sės dalyvauti bet kuriame tarp
tautiniame įvykyje, mano šios 
šalies prezidentė Vairą Vike-
Freiberga. „Šią teisę mes prara
dome pasibaigus karui drauge 
su savo suverenitetu ir nepri
klausomybe. Reikia ištaisyti šią 
istorijos neteisybę", sakė V. Vi-

ke-Freiberga interviu Prancūzi
jos dienraščiui „Le Monde", at
sakydama į klausimą, kodėl pri
ėmė kvietimą dalyvauti Di
džiojo Tėvynės karo pabaigos 
60-mečio iškilmėse Maskvoje. 
„Kitas klausimas susijęs su ge
gužės 9-osios datos interpreta
vimu. Būtina suformuluoti po
žiūrį, kuris atsižvelgtų į šios da
tos padarinius pusei Europos, 
kuriai Raudonoji armija nebuvo 
išvaduotoja, įskaitant pačią ru
sų tautą", sakė Latvijos vadovė. 

ninkas rengdamasis pargriuvo 
ir dėl „siaubingo skausmo" buvo 
nuvežtas į ligoninę. Dienos pa- | 
baigoje R. Melville panaikino 
arešto orderį. Dabar jau 15 me- j 
tų turintis nukentėjusysis ket- j 
virtadienį į liudytojų vietą stojo 
antrą kartą ir smulkiai papasa
kojo, kaip mažiausiai du kartus 
buvo tvirkinamas M. Jackson 
vasarnamio „Neverland" mie
gamajame. 

AZIJA 

JAV 

NEWYORK 
Buvęs JAV prezidentas Bill 

Clinton turėtų visiškai pasveik
ti po ketvirtadienį j a m atliktos 
operacijos, kurios metu iš krū
t inės ląstos buvo pašal intas 
skystis ir surandėję audiniai, 
pranešėjo gydytojai. Šios opera
cijos prireikė pusmetis po to, kai 
B. Clinton buvo atlikta širdies 
kraujagyslių šuntavimo opera
cija. Gydytojai, kurie operavo B. 
Clinton, sakė, kad buvusiam 
prezidentui maždaug ketvirta
dalį kairiojo plaučio spaudė su
sikaupęs skystis. Keturias va
landas trukusios operacijos me
tu gydytojai išsiurbė skystį, o 
tada atvėrė krūtinės ląstą ir iš 
plaučio pašalino surandėjusius 
audinius. Iš pradžių buvo tikė
tasi, kad atverti krūtinės ląstos 
nereikės. 

SANTA MARIA 
Ekscentriškoji popmuzikos 

žvaigždė Michael Jackson vos 
išvengė arešto ir į teismą klau
syti savo jaunojo kaltintojo pa
rodymų apie įtariamą tvirkini
mą atvyko su pižama ir šlepe
tėmis. Kai dainininkas laiku ne
pasirodė teisme, įpykęs teisėjas 
Rodney Melville pagrasino su
imti M. Jackson, o 3 mln. dole
rių užstatą, už kurį jis buvo pa
leistas, — konfiskuoti. 46 metų 
dainininkas pasirodė pavėlavęs 
šiek tiek daugiau kaip valandą 
— maždaug po dviejų minučių, 
kai įsigaliojo nurodymas jį su
imti. Advokatai teigė, kad daini-

KATHMANDU 
Tarptautinei bendrijai vis 

labiau spaudžiant Nepalą at
kurti pilietines laisves, paleis
tas buvęs premjeras Sher Baha-
dur Deuba ir dar 17 asmenų, 
sulaikytų po to, kai karalius 
Gyanendra praėjusį mėnesį pe
rėmė visus valdžios įgaliojimus, 
sakė premjero partijos pareigū
nas. Tačiau pirmasis išrinktas 
Nepalo premjeras Girija Prasad 
Koirala tebelaikomas namų 
arešto sąlygomis, o žmogaus tei
sių gynėjai ir jo Nepalo kongre
so partijos nariai vis labiau ne
rimauja dėl šio 82 metų politiko 
sveikatos. Namų arešto sąlygo
mis laikomas ir Madhav Kumar 
Nepal — Nepalo komunistų 
partijos generalinis sekretorius. 

ARTIMIEJI RYTAI 1 

MOSUL 
Irako Mosul mieste per šiitų 

laidotuves susisprogdinus kovo
tojui mirtininkui, žuvo 47 ira
kiečiai, o dar daugiau kaip 80 
žmonių buvo sužeisti. Sprogi
mas nugriaudėjo ketvirtadienį, 
kai žmonės plūdo į šalia Sadrin 
mečetės esančią salę, kur vyko 
Hisham ai-Araji — radikalaus 
šiitų vadovo Moątada ai Sadr 
atstovo Mosul — laidotuvių 
apeigos. Po sprogimo ėmus vežti 
aukas, nedidelė vietos ligoninė 
greitai tapo perpildyta, televizi
ja paprašė gyventojų duoti 
kraujo, o vietinė musulmonų su
nitų vadovybė paragino Mosul 
laikvtis rimties. 

Prezidento sprendimas nepadidins grėsmių Lietuvai 
Atkelta i š 1 psl. 
Rusijos santykiams — pažeistų 
dabartinius Lietuvos interesus. 
Jų nuomone, vadovautis morali
niais įsitikinimais būtų politiš
kai žalinga. Dažniausiai politi
kai ir komentatoriai sutikdavo, 
kad ši problema tautai yra svar
bi, todėl jos aktualizavimas — 
natūralus. 

J au žinant V. Adamkaus ap
sisprendimą gegužės 9 d. likti 
su savo tauta, verta blaiviau pa
žvelgti į gegužės 9-osios proble
mą ir patyrinėti, ar koks nors 
sprendimas apskritai galėjo bū
ti žalingas valstybei. 

Vienas dažniausiai viešai 
minimų perspėjimų prezidentui 
yra tai, kad Lietuvos vadovo da
lyvavimas gegužės 9-osios šven
tėje Maskvoje gali netiesiogiai 
prisidėti prie Lietuvos okupaci
jos ir aneksijos po Antrojo pa
saulinio karo pateisinimo. Tokia 
iš pirmo žvilgsnio abstrakti 
problema gali turėti neigiamos 
įtakos Lietuvos valstybingumo 
idėjai. 

Rusijos bandymai pateisinti 
Sovietų Sąjungos veiksmus po 
Antrojo pasaulinio karo gali — 
nors ir netiesiogiai — silpninti 
argumentus dėl Lietuvos valsty
bingumo principų. Net jei tarp
tautinės teisės atžvilgiu Lietu
vos suverenumu nebūtų abejo
jama, tarptautinėje politikoje po 
truputį gali būti pritariama Ru
sijos požiūriui, jog ji turi teisę 
ginti savo interesus ir daryti 
įtaką kaimyninėms šalims. Ypač 
jei pačios Baltijos šalys patvir
tintų oficialų Maskvos požiūrį į 
Antrojo pasaulinio karo pasek
mes. 

Taigi V. Adamkaus vizitas į 
Maskvą galėtų prisidėti prie 

abejonių, ar Lietuvos valstybin
gumo klausimai t ikrai yra ne
ginčijami. Ypač tai svarbu pa
čiai Lietuvos visuomenei — ne
maža jos dalis istorijos vertini
mų nesieja su esamu valstybin
gumu. Todėl aiški V. Adamkaus 
pozicija nepritarti Rusijos isto
rijos interpretacijoms ir Lietu
vos valstybingumo abejonėms 
sumažino galimą žalą Lietuvos 
valstybingumo suvokimui. 

Antras svarbus politinių pa
sekmių aspektas — prezidento 
sprendimo padariniai Lietuvos 
užsienio politikos savarankiš
kumui. Valstybės vidaus ir išo
rinis politinis saugumas gali bū
ti apibūdinamas ne tik kaip tie
sioginės grėsmės nebuvimas, 
bet ir kaip laisvė savarankiškai 
vykdyti savo politiką, auto
nomiškai priimti sprendimus, 
geriausiai atitinkančius nacio
nalinius interesus. 

Šiuo atveju Lietuvos prezi
dento V. Adamkaus sprendimas 
dėl vykimo į Maskvą buvo nu
lemtas ir tam tikro spaudimo iš 
užsienio valstybių. Aiškiausiai 
tai demonstravo Rusijos poli
tikai, užsimindami, kad atsisa
kymas vykti į Maskvą pakenktų 
tarpusavio santykiams. 

Jei Lietuvos prezidentui 
priėmus sprendimą vykti į 
Maskvą būtų argumentuota, 
kad tokį žingsnį paskatino ir 
„ tarptaut inės bendruomenės 
požiūris", tai liudytų apie reikš
minga įtaką Lietuvos sprendi
mų savarankiškumui. Lietuvos 
prezidento pasidavimas išorės 
spaudimui būtų dingstis vėliau 
šią įtaką didinti. 

Bene svarbiausias argu
mentas, kurį bandė naudoti po
litikai ar verslininkai, raginda-

Po 25 metus trukusio 
kruopštaus darbo prancūzų 
archeologas pagaliau atskleidė 
senovinio Mesopotamijos mies
to paslaptį - jis paskelbė, kad 
tai buvo vienas pirmųjų „mo
dernių miestų", ir kad jis spe
cialiai dykumoje buvo pastaty
tas vario ginklams bei įran
kiams gaminti. 

Naujoje knygoje „Maris, 
Eufrato metropolis" (Mari, the 
Metropolis of the Euphrates) 
Jean-Claude Margueron rašo, 
kad šis trečiojo tūkstantmečio 
pr. Kr. miestas, esantis dabar
tinės Sirijos teritorijoje, buvo 
„vienas pirmųjų modernių 
žmonijos miestų, (jis) pastaty
tas. . . vienu kartu, tur in t 
specifinį tikslą, tapti tokiu 
(metalurgijos) centru". 

Tai buvo stulbinanti to pe
riodo, kai miestai išsiplėtodavo 
iš kaimų ar prekybos punktų, 
sąvoka, kuri parodė, kad Me
sopotamijos gyventojai buvo 
gerokai aplenkę savo laiką 
miestų planavimo ir plėtros sri
tyje. „Kaip trečiajame tūkstant
metyje pr. Kr. dykumos vidury
je, regione, kur nėra vario, 
Eufrato potvynių nusiaubtame 
slėnyje, kur bet koks žemės ūkis 
labai rizikingas, galėjo atsirasti 
miestas?" - klausia J. C. Mar
gueron. 

Interviu AFP 70 metų ar
cheologas pakartojo šį klau
simą, nedavusį jam ramybės 
visus tuos metus, kai jis vykdė 
kasinėjimus Maryje, kurį 1933 
metais atrado jo p i rmtakas 
Andre Parrot. 

1935 metais čia buvo atras
tos Ištarės šventykla, karaliaus 
Lamgio Mario statula, paskui -
antrojo tūkstantmečio laikų 
Didieji rūmai, kitos šventyklos 

mi V Adamkų neerzinti rusų ir 
vykti į Maskvą, buvo ekonomi
nės žalos baimė. Lietuvos eko
nominė priklausomybė nuo Ru
sijos išlieka reikšminga grėsme. 

Rusijos mėginimai politi
niais tikslais naudoti ekonomi
nes priemones (dažniausiai dik
tuojant užsienio prekybos, tran
zito ar energetinių resursų 
tiekimo sąlygas) yra gana įpras
ta praktika. 

Rusija gali imtis ir kitų, ne 
tik su energijos išteklių tiekimo 
ribojimu susijusių, ekonominio j 
spaudimo priemonių — pavyz- Į 
džiui, taikyti netiesioginius pre
kybos apribojimus ar kurti nau
jų transportavimo kliūčių. 

Vis dėlto prezidento spren
dimas dėl gegužės 9-osios vargu 
ar gali daryti žalą Lietuvos eko
nomikai. Ekonominių sankcijų 
grėsmė net nežiūrint gegužės 9-
osios problemos yra gana didelė. 
Tikrai to norėdama, Maskva ga
li rasti ir kitą pretekstą taikyti 
įvairius apribojimus Lietuvai, o 
V. Adamkaus vizitas į Maskvą 
tikrai vienu mostu nepanaikin
tų Lietuvos ekonominės pri
klausomybės nuo Rusijos. 

Galima teigti, kad preziden
to sprendimas nevykti į Rusiją 
švęsti gegužės 9-osios nesukels 
Lietuvai didesnės grėsmės nei 
ta. kurią lemia dabartinė situa
cija ir priklausomybė nuo Rusi
jos. Greičiausiai atvirkščiai — 
kai kuriais aspektais prezidento 
sprendimas net padidino poli
tinį Lietuvos saugumą. 

Sis komentaras yra naujienų 
agentūros ELTA ir Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto bendro pro
jekto dalis. Jo autorius yra TSPMI 
doktorantas. 

ir nuostabios skulptūros, gyve
namieji rajonai, trečiojo tūks
tantmečio rūmų dalis. Kai J. 
- C . Margueron 1979 metais 
pradėjo vadovaut i kasinėji
mams, dauguma įspūdingiausių 
radinių jau buvo atrast i , tačiau 
atsakymo į klausimą, kodėl 
buvo pastatytas Maris, niekas 
taip ir nežinojo. 

Ieškodamas atsakymo, 
J . -C . Margueron tūkstančius 
valandų tyrinėjo miesto rūsius, 
terasas, gyvenamuosius kvar
talus, buvusių gatvių žymes ir 
aplinkinius rajonus - buvusias 
Eufrato ir kanalų vagas. Di
džiausias a t radimas buvo tai, 
kad čia prieš beveik penkis 
tūkstančius metų egzistavo 
svarbus metalurgijos centras. 
„Iš tikrųjų, metalurgijos būta 
visame mieste. Tai ši pelninga 
veikla (Maris gamino ginklus ir 
įrankius), paaiškina viską, ką 
buvome radę anksčiau", - sakė 
J. -C . Margueron. 

Buvo a t ras tas gilus kana
las, kuriuo galėjo plaukioti 
laivai ir kuriuo į Marį buvo gali
ma gabenti varį bei medieną iš 
dabartinės Turkijos Tauro kal
nų. Taip pat ras tas drėkinimo 
kanalas, dėl kurio buvo galima 
auginti žemės ūkio kultūras, 
nors lietaus šiame regione jiems 
nepakanka. Dar vienas kanalas 
saugojo miestą nuo potvynių, be 
to, juo į miestą, kurį taip pat 
saugojo dvigubi pylimai, galėjo 
įplaukti dideli laivai. „Mario 
statytojai žinojo, kokį pelną gali 
gauti iš ekonominio centro, 
esančio t a rp Mesopotamijos 
pietų ir šiaurės, tarp rytų ir 
Viduržemio jūros regiono", -
sakė J. - C. Margueron. 

(BNS) 

Jugoslavijos diktatoriaus Tito našlė 
gyvena skurde 

Buvusio Jugoslavijos dikta
toriaus Josip Broz Tito našlė 
Jovanka Broz dienas leidžia 
siaubingame skurde, pranešė 
Serbijos žurnalas „Politika". 

81 metų moteris gyvena 
apgriuvusiame name Belgrade. 
Pro langus ir sienas sunkiasi 
vanduo, lubose matyti skylės, o 
patalpos nešildomos, todėl J . 
Broz tenka būti su žieminiais 
drabužiais. „Jie mane žudo. Čia 
gyventi neįmanoma, tačiau iš 
valdžios jokio dėmesio nesusi
laukiu", - sakė ji žurnalui ir 

pridūrė, kad š iame name j i 
gyvena nuo pa t Tito mirties 
1980 metais. 

J. Broz nuo šeštojo dešimt
mečio pradžios buvo komu
nistinės Jugoslavijos kilmingoji 
asmenybė, tačiau po diktato
riaus mirt ies yra pasmerkta 
skurdui. Tito įpėdiniai, bijoda
mi jos turimos įtakos šalies poli
tiniam gyvenimui, moterį izo
liavo name Belgrade ir atėmė 
visus jos asmeninius daiktus, 
papuošalus, net pasą. 

(Iš spaudos) 

Pasakų kūrėjas ir princesė 
Australijoje gimusi Danijos 

įpėdinė Mary, kurios gyvenimas 
primena šiuolaikinę pasaką, 
per Hans Christian Andersen 
gimimo metinėms skirtą rengi
nį buvo paskelbta šio pasakų 
autoriaus garbės ambasadore. 

Princesė Mary, kuri prieš 
tai, kai viename Sidnėjaus bare 
sutiko sosto įpėdinį Frederiką, 
dirbo nekilnojamojo turto agen
tūroje, tapo viena iš keliolikos 
australų, kuriuos princas pa
skyrė ambasadoriais dušimto
sioms H. Ch. Andersen gimimo 
metinėms pažymėti. 

Per 13-os dienų karališko
sios poros vizitą Sidnėjų buvo 
apėmusi tikra „Merimanija". 
Tūkstančiai australų plūsdavo į 
princesės tvarkaraštyje numa
tytus renginius, kad galėtų 

išvysti žaviąją tasmanie tę . 
Princesė Mary prisipažino, kad 
ją „pribloškė" daugiau kaip 
tūkstantis žmonių, susirinkusių 
prie vienos bažnyčios, kurioje ji 
lankėsi. 

H. Ch. Andersen ambasado
riumi Autralijoje taip pat buvo 
paskirtas „Oskaru" apdovano
tas aktorius Geoffrey Rush, o 
Naujojoje Zelandijoje - garsi 
operos solistė Kiri Te Kanawa. 

13-os dienų kelionė yra pir
masis oficialus karališkosios 
poros vizitas į princesės Mary 
gimtinę nuo tada , kai prieš 
dešimt mėnesių Kopenhagoje 
įvyko prabangi jų santuokos 
ceremonija, transliuota dauge
lyje pasaulyje šalių. 

(Iš spaudos) 

Gavėnios laikotarpiu vengti 
menkaverčių TV laidų 

Popiežiškųjų namų pamok
slininkas tėvas Raniero Can-
talamessa. OFM Cap., paragino 
gavėnios laikotarpiu sąmo
ningiau atsirinkinėti žiūrėti
nas televizijos laidas. Vatikano 
radijui Cantalamessa, kuris 
Italijoje pats yra religines tele
vizijos žvaigždė, sakė: „Esminis 
pasninkas mūsų dienomis susi
jęs ne su maisto, bet su vaizdų 
atsisakymu. Juk pasauliui vaiz
das tapo tinkamiausia prie

monė materialistinei, vien pini
gais pagrįstai ideologijai skleis
ti. Šis metų laikas teikia progą 
geriau filtruoti tai, ką leidžiame 
kad atsirastų prieš mūsų akis 
televizijoje, internete, kine ar 
kitose komunikavimo priemo
nėse". Prasminga ne tik mažiau 
naudotis komunikavimo prie
monėmis, bet ir pirmiausia 
kryptingai pasirinkti , ką žiū
rėti. Pasak Cantalamessa , 
prasmingos, pavyzdžiui, televi-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

VYTAUTAS GAVELIS, Ph.D 
1916 - 2004 

Prašome prisiminti Vytautą savo maldose. 

Liūdi: žmona Albina, d u k r o s — Marija, R a m u n ė , 
s e s u o Mar i j a ir šeimos 

A. a. -brangiam sūnui ANDRIUI tragiškai 
žuvus, „Saulutės" narei ir buvusiai iždininkei 
JŪRAI GVIDIENEI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

„Saulutė" 
Lietuvos vaikų globos būrelis 

SSBSSaSfi 

Always W i t h F lowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lement, 1120 S. Stote St.; Tel. 630-257-0339 
Justtce 8015 W. 79 St.; Tel. 708-594-6604 

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

www.alwayswithflowers.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
b ALL SUBURBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 1240! S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

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

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

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

zijos laidos, kuriose aptarinė
jamos rimtos problemos. J u k 
televizija galinti būti ..nuos
tabus, plačiai pasauliui atverta 
langas, leidžiantis mums geriau 
pažinti kitų vargus'". Todėl 
svarbu vengti menkaver
čių televizijos laidų ir ir rinktis 
t a s , ,,kurios yra konstrukty
vus mūsų civilizacijos elemen-
tas". 

BŽ 

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

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDEN
TŲ KAIMO KAPELA „JAUNIMĖLIS" 
kovo 13 d., 3 v.p.p. koncertuos 
Čikagos l ietuviams. Bi l ie tus 
galima bus įsigyti prie įėjimo į 
salę, Jaunimo centre. Visuome
nė maloniai kviečiama atvykti . 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 
Lemonte veikia „Žiburėlio" 
Montessori mokykla l ie tuvių 
kalba. „Žiburėlio" atvirų durų 
diena bus šeštadienį, kovo 19 d., 
nuo 9 v.r. iki 11 v.r. „Žiburėlio" 
klasėje, PLC. Kviečiame šei
mas, su 3—4 metukų vaikučiais, 
susipažinti su mokyklėle. Dėl 
informacijos kre ipki tės tel . 
630-257-8891. 

NORĖDAMI, KAD VIENINTELIS 
lietuviškas dienraštis išeivijoje 
- „Draugas" ir toliau gyvuotų, 
Cicero LB valdyba su rengė 
vaišes, o uždarbį (250 dol.) 
skyrė dienraščio to l imesniam 
gyvavimui. 

„SEKLYČIOJE", KOVO 16 D., 
trečiadienį, 2 v.p.p. bendrau
sime su kun. Rolandu Karpa
vičiumi, kuris šiais meta i s baigė 
Licenciato studijas Šventajame 
mieste, Romoje ir šiuo metu 
vieši Čikagoje. Išgirsime kunigo 
Rolando at l iekamų giesmių, 
skirtų Gavėnios susikaupimui , 
Kryžiaus kelio p a m ą s t y m u s 
skaitys kun. Rimvydas Adoma
vičius. Visų maloniai laukiame. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubo narės kviečia visus kovo 
20 d., Verbų sekmadienį , į 
tradicinius pr iešvelykinius 
priešpiečius J a u n i m o centro 
kavinėje. Pradžia tuoj po lietu
viškų 10:30 v.r. šv. Mišių jė
zuitų koplyčioje. Šventinį stalą 
pašventins tėvas An tanas Gra
žulis, SJ . Savo aps i l ankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 

LIETUVIŲ FONDO 2005 METINIO 
suvažiavimo metu, balandžio 30 
d., Lemont, IL, bus balsuojama 
už naujus LF įstatus. Tie, kurie 
nevyksite į suvažiavimą, galite 
įgalioti atstovauti JAV LB Kraš
to valdybą. Su LF praneš imu 
apie suvažiavimą, gausi te bal
savimo atkarpėlę, k u r reikės 
parašyti, ką įgalioj a te . Atkarpą 
išsiųskite dr. Laimai Karosie-
nei, JAV LB KV vicepirminin
kei, prieš 26 dieną šiuo adresu: 
dr. Laima Karosienė, 3 Oak Ga
te Drive, Branford, CT 06405. 

CEN. T. DAUKANTO JŪRŲ 
laulių kuopos Kovo 11-osios 
•ninėjimas ir visuotinis kuopos 
susirinkimas įvyks šį sekma-
iienį, kovo 13 d., 10:30 v.r. su 
jv. Mišiomis tėvų jėzuitų- kop-
yčioje. Susirinkimo pradžia 12 
/.p.p. tėvų jėzuitų svetainėje. 
Kviečiame visus na r ius ir jų 
svečius palaikyti kuopos veiklą 
r gausiai dalyvauti. 

JETUVOS DUKTERŲ TRADICINIS 
velykinių pyragų ir margučių 
išpardavimas įvyks kovo 24 d., 
DidŲi ketvirtadienį, nuo 8 v.r., 
2735 West 71st St., IL, tel. 
773-925-3211. Seselių dėme
siui, pyragus bus galima atsi
nešti trečiadienį, nuo 10 v.r. iki 
5 v.p.p., arba anksti ryte trečia
dienį. Laukiame visų. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopos pirmasis šių metų 
susirinkimas bus šeštadienį , 
kovo 19 d . 3 v.p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje. Bus 
kavutė. 

ŠVČ M MARIJOS GIMIMO 
bažnyčioje rekolekcijos vyks: 
knvc 1 "• ;r 16 d . l n v.r ir T v v 

I špaž in tys : kovo 15 ir 16 
dienomis per rekolekcijas 
išpažintys bus klausomos po 
kiekvienų Mišių Kovo 22 d , 7 
v v Susitaikymo sakramentas 
išpažintys Didyi Ketvirtadieni 

ir Didįjį Penktadienį, tik susi
tarus su kunigu. Didįjį Šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 12 v.p.p. 

Didž ios ios s a v a i t ė s Mišių 
t v a r k a r a š t i s : kovo 24 d., 7 v.v. 
lietuvių ir anglų kalbomis. Kovo 
25 d., 7 v.v. lietuvių ir anglų 
kalbomis. Kovo 26 d., 7 v.v. 
lietuvių ir anglų kalbomis. 

Kovo 27 d.- Ve lykos . Šv. 
miš ios a u k o j a m o s : 7 v.r. ir 
10:30 v.r. lietuvių kalba; 9 v.r. ir 
12:15 v.p.p. anglų kalba. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA yra 
dėkinga už aukas, ruošiant lei
dinį „Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje". 100 dol. aukojo Jo
nas ir Elzė Indriūnai; po 50 dol. 
aukojo Antanas ir Birutė Vilu-
čiai, JAV LB East Chicago apy
linkė ir Kazimiera Požarniu-
kienė. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 281 Denton Ct., 
VVestchester, IL 60654. Aukos 
nurašomos nuo fed. mokesčių. 

LIETUVIŲ OPEROS VALDYBA 
primena, kad rėmėjai, „Kaval-
leria Rusticana" spektakliui 
paaukoję 150 dol. ir daugiau, 
gauna du bilietus, o už 100 dol. 
auką, vieną bilietą veltui, mece
na t ams 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 
spektakliui ruošiamą pro
gramos leidinį. Rėmėjų aukos 
gali būti nurašomos nuo feder-
alinių pajamų mokesčių ( 
Federal Tax I.D. No. 
362935678). Spektaklis vyks 
sekmadienį, balandžio 24 d., 3 
v.p.p. Mortono mokyklos audi
torijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero IL. Daugiau informacijos 
jums suteiks valdybos pirmi
ninkas 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 . 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia J u s dalyvauti 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks šeštadienį, balan
džio 16 d., Willowbrook pokylių 
salėje. 8900 S. Archer Ave., 
Willow Springs, IL. Seminaro 
programoje medicinos paskai
tas skaitys gydytojai: Lietuvos 
gydytojų sąjungos pirm. dr. 
Liu tauras Labanauskas ir 
ALGS pirm. dr. A. Vanagūnas, 
kuris apžvelgs Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungos veiklą. 
Bus kokteiliai ir vakarienė. 
Pradžia 6 v.v. Maloniai kviečia
mi visi kolegos: medicinos, sto-
motologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos apsau
gos darbuotojai. Pasi te iraut i 
galima Jaunimo centro tel. 773-
434-4545, nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p. 

KELIONIŲ AGENTŪRA „VYTIS 
TOURS" siūlo keliauti į Lietuvą 
rugsėjo 8-19 d., j šventę 
„Vilniaus dienos". Be to dar 
aplankyti Rygą. Dėl informaci
jos skambinti Ritai Pencylienei, 
tel. 708-923-0280. 

DAINININKUS LIVETĄ IR PETRĄ 
Kazlauskus susitikti ir išgirsti 
bus proga „Saulutės" ruošia
mame vakarėlyje, šeštadienį, 
balandžio 16 d., 7 v.v., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 

SKELBIMAI 
N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s m a ž a i s m ė n e s i 
;niais įmokėj imais i r p r ie ina 
m a i s nuoš imčia i s . Kre ipk i 
įtės į M u t u a l F e d e r a l S a 
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k 
I R o a d . T e l . (773) 847 -7747 . 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST63ru STREET 

CHICAGO, II60629 
TeL:773-585-9500 

Muzikinė meditacija padės išgyventi 
Velykinės paslapties šventumą 

KVIEČIAME Į GARBĖS NARIUS 
Nors kiekvienas didelis ar 

mažas įnašas yra svarbus ir 
laukiamas Draugo fonde, bet 
milijoninis kapitalas Draugo 
fonde ir arti milijono parama 
„Draugo" leidybai buvo sutelkta 
ir suteikta tik didžiųjų fondo 
rėmėjų lėšomis. Juos pager
biant, buvo įsteigta fondo gar
bės narių kategorija, įvedant 
garbės narių laipsnius, pagal 
fondui paaukotos sumos di
dumą (1,000 dol., 3,000 dol., 
5,000 dol., 10,000 ir daugiau 
dolerių „laiptelius"). Laiko 
bėgyje nariui papildant įnašus 
vajų metu, t ie „laipteliai" 
keitėsi ir iŠ trečiojo laipsnio gar
bės narys perėjo į antrąjį, pir
mąjį, arba aukščiausią. Nema
žai fondo narių padidino po 50 
dol. savo įnašų sumą kiekvie
name vajuje ir per 10 metų jie 
pasiekė trečiojo laipsnio garbės 
nario vardą. Buvo ir labai stam
bių garbės narių iš kar to 
pasiekusių aukščiausio laipsnio 
garbės nario vardą. Pagal įnašo 
sumos dydį, visų garbės narių 
vardai ir pavardės buvo įrašytos 
bronzos lentelėse, kurios sudė
tos garbės narių lentose, 
kabančiose „Draugo* adminis
tracijos patalpose. Labai puoš
nias dvi garbės narių lentas (be 
honoraro) padarė jurų skautų 
vadovai Leopoldas Kupcike-
vičius ir Antanas Levanas, abu 
jau iškeliavę į amžinybę. 

Per Draugo fondo veiklos 
dešimtmetį abi garbės lentos 
buvo užpildytos garbės narių 
vardais ir pavardėmis ir šiais 
metais, pritrukus vietos, teko 
paruošti trečiąją garbės narių 
lentą. Nebeturint gabiųjų meis
trų, darbą atliekant iždininkui. 
Padarius trečiąją Draugo fondo 
garbės narių lentą, vėl atsirado 
daug vietos naujiems DF garbės 
nariams. 

Vajų metu vis papildydami 
įnašus nemažai Draugo fondo 
narių jau yra arti 1,000 dol. 

sumos. Kiti yra art i aukštesnių 
garbės narių laipsnių. Visus 
kviečiame 2005 metų pavasario 
vajui atsiusti papildomus įna
šus, kad kuo daugiau Draugo 
fondo narių ir rėmėjų taptų DF 
garbės nariais. Visiems garbės 
nariams išduodami garbės 
nario diplomai y ra maža pa
dėkos dovanėlė t iems asmenims 
ar organizacijoms, kurie labiau 
įvertina lietuviško spausdinto 
žodžio svarbą mūsų tautos ir 
mūsų bendruomenės išeivijoje 
savimi išlikimo pastangose. 
„Draugo* administracijoje ka
bančios Draugo fondo garbės 
narių lentos, vėliau nukeliavę į 
mūsų muziejus a r archyvus, 
ilgai bylos būsimoms kartoms 
apie mūsų pastangas lietuviško 
žodžio išlaikymui plačiuose 
pasaulio vandenyse. 

Draugo fondas iki 2005 m. 
pavasario vajaus turėjo 374 gar
bės narius. Jų tarpe: 13 aukš
čiausio laipsnio, 14 pirmojo 
laipsnio, 17 antrojo laipsnio ir 
330 trečiojo laipsnio garbės na
riai. 

Draugo fondo aukščiausio 
laipsnio garbės nariais yra 
(pagal įnašų sumą): Prel. dr. 
Juozas Prunskis (67,500 dol.), 
Rita ir Jurgis Riškai (26,100 
dol.), Vaclovas Valys (20,000 
dol.), Vytautas Vidugiris 
(15,100 dol.), Gražina ir Jim 
Liautaud (15,000 dol.), Lietuvių 
fondas (15,000 dol.), Gediminas 
Balanda (12,600 dol.), Kons
tancija Gudaitienė (11,000 dol.), 
Apolonija Vitkuvienė (11,000 
dol.), Kazė ir Jonas Ratnikai 
(10,400 dol.), Marija Barzda 
(10,000 dol.), Sofija ir Juozas 
Kalinauskai (10,000 dol.), Van
da ir Jonas Prunskiai (10,000 
dol.). J iems Draugo fondas 
reiškia labai didelę padėką. Jų 
gražiu pavyzdžiu kviečiame 
pasekti ir kitus Draugo fondo 
narius ir rėmėjus. 

F o n d o i žd in inkas 

Padėkokime Lietuvos prezidentui 
Amerikos lietuvių taryba dėkoja Lietuvos Respublikos 

prezidentui Valdui Adamkui, ryžtingai atsisakiusiam dalyvau
ti gegužės 9-ąją numatytame Maskvos renginyje. Kviečiame 
organizacijas ir pavienius asmenis jungtis prie bendros 
padėkos už principinį nusistatymą. Norinčius prisijungti, 
prašome kreiptis į ALTo įstaigą laišku, faksu, arba el-paštu, 
nurodant savo pavardę ir adresą. Ši padėka bus perduota 
Lietuvos prezidentui. 

Amerikos l i e tuv ių ta ryba , 
6500 S. Pulaski Road, 

Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-735-6677, 

Faks. 773-735-3946, 
El-paštas: AltCenter@aol.com. 

Krikščionių Velykų laikas 
prasideda Didžiosios savaitės 
viduryje. Velykų bažnytinės 
apeigos labai įdomios ir įvai
rios. Sudedamoji dalis - Di
dysis pasninkas (nuo Didžiojo 
trečiadienio iki Velykų). Didįjį 
ketvirtadienį nutyla bažnyčių 
vargonai iki pat šeštadienio. 
Didįjį šeštadienį, pagal tradici
ją, bažnyčioje šventinamas van
duo. J u o , parsinešus namo, 
šventinami visi namiškiai, pas
tatai ir gyvuliai. Šeštadienio 
vakare nusiprausiama ir vėl 
skubama į bažnyčią - „ant miš
parų ir Prisikėlimo". Sulaukus 
sekmadienio ryto, apie baž
nyčią eina Prisikėlimo procesi
ja. Prisikėlimas - didžioji šios 
šventės paslaptis. 

Prieš Kristaus prisikėlimą 
po nukryžiavimo, kunigas 
Valdas Aušra siūlo susiburti ir 
pamąstyti. 

„Tikrai šitas yra Dievo 
sūnus!" - ta i planuojamas 
Didžiosios savaitės koncer-
tas-apmąstymas. Apie kon
certą papasakojo į redakciją 
atvykęs labai įdomus pašneko
vas kun. Valdas Aušra, kuris 
pokalbyje linkęs nuklysti į 
filosofines tikėjimo ir netikėji
mo erdves, analizuoti žmogaus 
būties prasmę ir dėsningumus. 

- Ge rb i amas k u n i g e , ko
k iems a p m ą s t y m a m s kv ie 
č ia t e t i k i n č i u o s i u s p r i e š 
Didžiąja savai tę? 

- Pirmiausia, turbūt rei
kėtų pasakyti, kad kviečiu 
visus. Ne tik tuos, kurie save 
laiko tikinčiaisiais. Kviečiu 

Pranešimas—kvietimas iš Putnamo 
Rytinio Amerikos kranto Vargdienių seserų rėmėjų valdyba 

ruošia koncertą-vajų „Neringos* jaunimo stovyklos paramai. 
Koncerto programą atliks žymios muzikės: smuikininkė 

Edita Orlinytė ir pianistė Goldą Vainbergaitė-Tatz. 
Koncetras įvyks 2005 m. balandžio 10 d., sekmadienį, 2 

v.p.p., Seselių vienuolyno salėje. 
Po koncerto bus vaišės, pabendravimas, pažintis su 

muzikėm. Seserų rėmėjų valdyba ir seselės nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti arba auka prisidėti prie vajaus. 

R ė m ė j ų valdyba 

Renginiai Čikagos parkuose 
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North Park Village Nature Center, jau 24 kartą ruošia „Klevų 
sirupo festivalį". Kovo 19-20 dienomis, North Park Village Nature 
Center (5801 N. Pulaski Road), nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. Šis festivalis, 
vienas populiariausių renginių per visus metus, vykstantis gam
toje. 

Daugiau informacijos galite gauti, paskambinę tel. 312-742-
PLAY, atba internete: www.ch icagoparkd is t r i c t . com. 

N. Aušrienes piešinys. 

tuos, kurie jaučia, jog tur i ryšį 
su Dievu, tačiau nesusirišę su 
institucine bažnyčia. 

Apmąstymai... Žmogui ver
ta apie daug ką pamąstyti savo 
gyvenime: apie tai , kas nulemia 
mūsų egzistencijos esmę ir 
prasmę, koks y ra ryšys su 
Sukūrėju. Ne mūsų ryšys su 
Dievu, o Dievo ryšys su mumis. 
Gal ta i skamba filosofiškai, 
tačiau susimąstykime, kur yra 
pradžia? 

Aš esu visatos dalis, tačiau 
centras yra Dievas. Dievas yra 
paslaptis, todėl mes ir kalbame 
apie Kristaus kančią, mirtį ir 
prisikėlimą. Jei mes žiūrėsime į 
Dievo apsireiškimą žemėje tik 
iš vienos pusės, arba jei mes 
žiūrėsime į Velykų įvykį, kaip į 
nukryžiavimą, tai iš dalies mes 
matysime kančią žmogaus, 
didelę kančią. Tačiau, čia pat 

yra ir viltis - Kristaus prisikėli
mas. 

- P a p a s a k o k i t e , kun ige , 
a p i e m u z i k i n ę medi tac i j ą , 
a tve r s ianč ią žmon ių š i rd i s 
i r p a d ė s i a n č i ą i š g y v e n t i 
Velykinės p a s l a p t i e s šven
tumą. 

- Stengsiuosi, kad koncer
tas nebūtų pamokslas, kuomet 
iš karto eina konfesiškumai, ir 
kad nebūtų teologinė paskaita. 
Mat žodžiai pasidaro sunkūs po 
10-20 minučių. O muziką mes 
naudojame sustiprinti emocinį 
jausmą, išreikšti džiaugsmą, 
skausmą, meilę... Tam pasi
kviečiau „Dainavos" Lietuvių 
meno ansamblį, vadovaujamą 
Dariaus Polikaičio. 

Taip pa t dalyvaus var
gonininkas Ričardas Šokas, bei 
solistai Nijolė Penikaitė (sop
ranas) ir Marius Polikaitis 
(tenoras). 

Noriu gilaus, ne paviršu
tiniško, bet gilaus renginio, 
susimąstymo prasme. Noriu, 
kad žmonės po šio koncerto 
išeitų su pakylėta dvasia, 
nuskaidrinti , kad nejustų 
žemės po kojomis. Šventasis 
Raštas, žinoma, bus šio 
apmąstymo pagrindas. 

- K a d a i r k u r vyks šis 
reng inys? 

- Kovo 20 d., Verbų sekma
dienį. Renginys prasidės 5 
v.p.p. St. Paul Lutheran baž
nyčioje (4660 W. 94th St., Oak 
Lawn, IL). 

Dėkoju už pokalbį . 

Vital i ja P u l o k i e n ė 

„Draugo" knygynėlyje 

Ričardas Mikutavičius 

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ 

Ši knyga - variacijos 
donelaitine tema. Tai poezijos 
rinkinys, paruoštas Kristijono 
Donelaičio gimimo metinių 275 
sukakčiai paminėti. 

Kunigas Ričardas Miku
tavičius šalia kunigo pareigų 
visą laiką domėjosi poezija ir 
pats ją rašė. Šioje knygoje 
skaitytojams pateikiama R. 
Mikutavičiaus poezija - ne
įprastų eilėraščių knyga jos 
braižo prasme. Knygoje žodinės 
variacijos jungiasi į pagrindinę 
donelaitine temą. 

Parengia 
V. P u l o k i e n ė 

KAD LIETUVA 
NEIŠSIVABCŠČIOTŲ 
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pasitikt į saulėlydį 
sulėksit mane -
iš saulėtekio 
grįš mūsų Būras -

kas mirė, 
kas gyvas, 

kas kalba, 
kas girdi, 

kas turi, 
kas renka 

nesijaučia, nesimato, 
tik skauda 
iš abiejų Lietuva 
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SKELBIMAI 

• „Sau lu tė" , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Rita Rackmil $20, 
Aniceta Januškienė $50 a.a. 
Eugenijos Aželienės atmin
imui, Dainius Žukauskas $50, 
Anonimas (M) $500 iš kurių 
$200 už Diana's vaistų dovaną 
Flora Inc. Lyna'en WA, Gražina 
Kriaučiūnienė $500 parama 
mokyklai, Vincas Urbaitis $240 
tęsiant mergaitės metinę pa
ramą, Jonas Treška $25. Labai 
ačiū, „ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t 
O r p h a n Aid), 414 F r e e h a u f 
St., Lemont , IL 60439, te l . 
(630) 243-7275, TAX D3 #36-
3003339. 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Tofl firee 24 h r . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video trasus iŠ 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amenlaetsssnK. 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VTDEO 3533 
S. Archer Avev, OĖmm, SL 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIAI Kortelės daž
nai n e suve ik i a Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kur ių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius*? Dažniaus ia i tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkas i ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TTK 11,9 
c t , o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556, Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
TeL773-588-«215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135SL9Ss&#2300Cbkaga,IL80e03 
Galimos konsultacijos Šeštadieniai s 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Rastines Čikagoje ir 

Woodrkige. 
Te l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

http://www.lithoperachicago.org
mailto:AltCenter@aol.com
http://www.chicagoparkdistrict.com

