
sukaktis . Lietuviškos 
Mišios Waukegan/Lake 
County apylinkėje. 
Atminimo ir maldos 
diena Šv. Vardo 
katedroje. Jono Aisčio 
naujosios knygos 
sutiktuvės. 

6psl. 

Sportas 
* Antrąjį pustaškį tarp

tautiniame „Gausdal Clas-
sics" šachmatininku turny
re Norvegijoje prarado dešim
ties tarptautinių meistrų A gru
pės varžybose pirmaujantis 
Aloyzas Kveinys. Aštuntojo ra
to partiją su norvegu Svein Jo-
hannessen Lietuvos šachmati
ninkas baigė lygiosiomis ir turi 
7 taškus iš 8 galimų. 

* Italijoje vykstanč ių 
d a u g i a d i e n i ų „Giro del 
Trentino" dviratininkų lenk
tynių antrajame etape „Amore 
& Vita-Beretta-Polska" koman
dai atstovaujantis Dainius Kai-
relis užėmė 56-ąją vietą, o Ma
rius Sabaliauskas („Lampre-
Caffita") buvo 57-as. 

* Antrąjį tašką Olandi
joje vykstančiame pasaulio 
vyrų ledo ritul io čempionato 
pirmojo pogrupio šešių koman
dų B grupės turnyre iškovojo 
Lietuvos rinktinė. Rungtynes 
su Estijos komanda Lietuvos le
do ritulininkai baigė lygiosio
mis 4:4. 

* Sužaidus paskutinią
s ias JAV NBA reguliariojo 
sezono rungtynes , paaiškėjo 
atkrintamųjų varžybų — Rytų 
bei Vakarų konferencijų ket
virtfinalių — poros. Dariaus 
Songailos Sacramento „Kings" 
varžove iki keturių pergalių 
bus Seatt le „Super-Sonics". 
Žydrūno Ilgausko Cleveland 
„Cavaliers" komanda į atkrin
tamąsias varžybas nepateko. 

Prezidentas Valdas Adamkus (d) ir JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

* L ie tuvos prezidentas 
s v e i k i n a s i e k i u s stiprinti 
NATO. 

* Vilniaus forumas patei
s ino NATO lūkesčius, sako 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras A. Valionis. 

* Premjeras neatsklei
džia, ar patenkins finansų 
ministro atsistatydinimo pa
reiškimą. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.636 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Trečiadienio pavakare 
į Vilnių atvyko JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice. Pir
miausia ji susitiko su preziden
tu Valdu Adamkumi, kuriam 
padėkojo už bendradarbiavimą 
ir gerus santykius. „Mūsų ver

tybės panašios, istorija panaši. 
JAV dėkinga Lietuvai už drau
gystę su ja", sakė C. Rice per 
spaudos konferenciją, vykusią 
po susitikimo su Lietuvos prezi
dentu . 

JAV iš Lietuvos semiasi 
naujos energijos, įgyvendinda-

mos bendrus demokratijos 
sklaidos siekius, spaudos konfe
rencijoje Vilniuje taip pat pa
žymėjo JAV valstybės sekretorė. 

Ji pabrėžė ir Lietuvos vaid
mens svarbą Goro provincijoje 
Afganistane. „Tai Lietuvos 
vaidmens pripažinimas Europo-

tautinių humanitarinių ir nevy
riausybinių organizacijų veik
lai. 

Lietuvos prezidentas pabrė
žė, kad, kalbant su C. Rice, bu
vo paliesti ir kiti klausimai: pa
stangos stiprinti demokratinius 
procesus besivystančios demo
kratijos šalyse Rytuose, taip pat 
stiprinti Lietuvos įsipareigoji
mus NATO ir Europos Sąjun
gai. V. Adamkaus teigimu, Lie

tomis jos vizito Maskvoje metu. 
C. Rice taip pat patikino, 

kad gegužę numatomas JAV 
prezidento George W. Bush vizi
tas į Rygą neišskiria kurios nors 
Baltijos valstybės — JAV palai
kys artimus ryšius ir glaudžiai 
bendradarbiaus su visomis Bal
tijos valstybėmis. Pasak C. Ri
ce, JAV vadovas neseniai lankė
si Vilniuje ir tikrai dar sugrįš į 
Lietuvą. Nukelta į 5 psl. 

Ukraina žengia į naują santykių su NATO etapą 
Vilnius, balandžio 21 d. 

(BNS) — NATO pasiūlė narys
tės siekiančiai Ukrainai naują 
santykių etapą — intensyvųjį 
dialogą, tačiau kol kas neįvar
dija jokių datų, kuomet ši šalis 
gali pereiti prie dar artimesnių 
santykių su NATO. 

Tai po Vilniuje vykusio NA
TO ir Ukrainos komisijos posė
džio pareiškė NATO generali
nis sekretorius Jaap de Hoop 
Scheffer. 

Jo teigimu, „tolesnis NATO 
ir Ukrainos santykių intensy
vėjimas bus pagrįstas Ukrainos 
pasiekimais įgyvendinant re
formų tikslus, šį procesą NATO 
reguliariai vertins ir yra pasi
ruošusi padėti". 

Ukrainos užsienio reikalų 
ministras Boris Tarasiuk pa
brėžė, kad Ukraina visas bū
tinas narystei reformas įvykdys 
per trejus metus, iki 2008-ųjų. 

„Narystė NATO iki šiol bu
vo vienašališkas tikslas, dabar 
tai — bendras su NATO projek
tas", sakė B. Tarasiuk. 

Tuo tarpu Prancūzijos už
sienio reikalų ministras Mi-
chael Barnier nenorėjo įvar
dinti konkrečios datos, kada 
Ukraina galėtų tapti NATO 
nare. 

Be to, integracija į NATO 

Ukrainos užsienio reikalų ministras Boris Tarasiuk (k) ir NATO generali
nis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer pasirašė susitarimą. 

Valdo Kopūsto (ELTA) nnotr 

su in t e r e suo ta Ukra ina daly
vaus NATO karinėje operacijoje 
Viduržemio jūroje. 

Dokumentą, numatant į Uk
rainos indėlį į NATO operaciją 
„Active endeavor", ketvirtadie
nį Vilniuje, NATO ir Ukrainos 
komisijos posėdyje, pasirašė J. 
de Hoop Scheffer ir B. Tarasiuk. 

Šia, nuo 2001-ųjų m. vykdo
m a NATO laivyno operacija sie
k iama užkirsti kelią galimiems 
teroro išpuoliams Viduržemio 
jūroje. Operacija vykdoma pa
gal NATO sutar t ies Penktąjį 

straipsnį, apibrėžiantį kolekty
vinę gynybą nuo agresijos. 

NATO generalinis sekreto
rius teigė, kad Ukrainos prisi
jungimas prie operacijos „Ac
tive endeavor" yra papildomas 
indėlis prie jau įnešto įspūdingo 
indėlio į transatlantinį saugu
mą. 

Intensyvusis dialogas — tai 
santykių etapas, galiausiai tu
rėsianti atvesti prie Narystės 
veiksmų plano, apibrėžiančio 
konkrečius pasiruošimus įsto
jimui į NATO. 

Arkivyskupas t ik is i , kad naujasis Bažnyčios 
vadovas bus palankus Lietuvai 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi-
čius prognozuoja, kad naujasis 
popiežius Benediktas XVI bus 
palankus Lietuvai. 

„Remdamasis savo asmeni
ne ir Lietuvos patirtimi spėju, 
kad naujasis popiežius bus labai 
palankus mūsų kraštui", sakė 
S. Tamkevičius, komentuoda
mas kardinolo Joseph Ratzinger 
išrinkimą popiežiumi. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", arkivyskupas, prisimin
damas ilgus metus, praleistus 
sovietų lageriuose, sakė, kad di
džiausio palaikymo tuomet su

laukęs būtent iš vokiečių. 
Kauno arkivyskupas, pati

kinęs, kad ne tik jam, bet ir ar
kivyskupijos kunigams J. Rat
zinger išr inkimas popiežiumi 
yra pati geriausia naujiena, sa
kė tur į s Šventajam tėvui ir as
meninių sentimentų. 

1996 m. įtakinga Vokietijos 
s tudentų katalikų organizacija 
S. Tamkevičių apdovanojo Ge-
org von Gatler medaliu už „Ka
tal ikų bažnyčios kronikos" reda
gavimą. 

Prieš S. Tamkevičių tokiu 
medaliu taip pat buvo apdova
notas i r kardinolas J . Ratzinger. 

„Pagal šio medalio teikimo 

ceremoniją, naująjį apdovano
tąjį pr is tato prieš tai buvęs. 
Mane tada pristatė kardinolas 
J. Ratzinger. Tada jis paliko la
bai intelektualaus, tačiau be ga
lo šilto, gero. paprasto žmogaus 
įspūdį", prisiminė S. Tamkevi
čius. 

Komentuodamas Lietuvos 
bei Italijos žiniasklaidos prane
šimus, kad Lietuvos kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis gali būti 
pakviestas dirbti į Vatikaną, S. 
Tamkevičius teigė, kad „mūsų 
kardinolas tikrai yra to lygio, 
kad būtų pakviestas į rimtą 
postą, bet vis dėlto aš tikiuosi, 
kad jis liks Vilniuje". 

Popiežius paskyrė aukščiausius 
Vatikano pareigūnus 

Vatikanas, balandžio 21 d. 
(„ReutersTBNS) — Naujasis 
popiežius Benediktas XVI ket
virtadienį aukščiausius Vatika
no pareigūnus paskyrė vėl eiti 
tas pačias pareigas. 

Tai rodytų, kad popiežius, 
perimdamas vadovavimą Kata
likų Bažnyčiai, ketina laikytis 
tęstinumo. 

Tarp pareigūnų, kurie vėl 
eis savo ankstesnes pareigas, 
yra Vatikano valstybės sekreto
rius, 77 metų italų kardinolas 
Angelo Sodano, kuris Bažnyčios 
hierarchijoje yra antrasis po po
piežiaus ir kuris šiame poste 

dirbo nuo 1990-ųjų. 
Už kitas Romos kurijos da

lis atsakingi kardinolai ir arki
vyskupai, taip pat — Vatikano 
gubernatorius, savo postuose 
dirbs tol, „kol bus numatyta ki
taip". 

Taip pa t patvirtinti A. Soda
no pavaduotojas, arkivyskupas 
iš Argentinos Leonardo Sandri, 
kuris dažnai viešai rodėsi, kai 
sirgo popiežius Jonas Paulius II 
ir kuris balandžio 2 d. Šv. Petro 
aikštėje susirinkusiai miniai 
paskelbė apie jo mirtį, ir arki
vyskupas Giovanni Lajolo — už
sienio reikalų ministras. 

Benediktas XVI priklausė Hitier 
jaunimo gretoms 

Berlynas, balandžio 20 d. 
(AFP/BNS) — Popiežiumi Bene
diktu XVI išrinktas vokiečių 
kardinolas Joseph Ratzinger 
Antrojo pasaulinio karo metais 
buvo Hitier jaunimo kuopos na
rys, tačiau šiuolaikinės istorijos 
specialistas sakė, kad bet kuris 
jo amžiaus vyras Vokietijoje bū
tų buvęs verčiamas prisijungti 
prie šio judėjimo. 

J . Ratzinger yra sakęs, jog 
Hitier jaunimo organizacijos 
veikloje dalyvavo ne savo noru. 
I šią organizaciją jis įstojo 1941 
m., būdamas keturiolikos. 

Savo knygoje „Atsiminimai: 
1927-1997 metų gairės" J. Rat
zinger prisimena, kad Hitier 
berniukus bei mergaites vieni
jusi at i t inkama organizacija, 
„buvo glaudžiai susiję su mo
kykla, tad mano brolis ir sesuo 
taip pat turėjo dalyvauti šioje 
veikloje". 

1939 m. J. Ratzinger įstojo į 
seminariją ir ėmė mokytis kuni
gystės, tačiau vokiečių žurnalis
tui Peter Seewald duotame in
terviu pasakojo, kad vos baigęs 
seminariją nenuėjo „tiesiai į 
Hitier jaunimą". 

„Buvo sunku, nes norėda
mas įgyti teisę į sumažintą mo
kestį už mokslą, kurio man rei
kėjo, turėjai įrodyti, jog lankeisi 

pas Hitier jaunimą", sakė J. 
Ratzinger. Taigi jis, kaip ir dau
guma seminaristų, įstojo į šios 
organizacijos gretas. 

Berlyno laisvojo universite
to naujausiųjų laikų istorijos 
profesorius Wolfgang Wipper-
mann teigė, kad būdamas jau
nuolis prieškario Vokietijoje J. 
Ratzinger neturėjo kito pasirin
kimo, kaip tik įstoti į Hitier jau
nimo oganizaciją. Pasak istori
ko, 1939 m. tai tapo privaloma. 

„Jis jokiu būdu neturėtų 
būti dėl to kaltinamas. Tais lai
kais visi turėjo stoti, — tvirtino 
W. Wippermann. — To nepada
riusieji pajusdavo, kad gyveni
mas mokykloje tapo sunkesnis, 
pavyzdžiui, jiems buvo taiko
mos ypatingos drausminimo 
priemonės, neleista stoti į aukš
tąją mokyklą arba jie negalėda
vo gauti stažuotės". 

„Žinoma, išimčių iš taisyk
lės būta tiek kiekviename ma
žame kaime, tiek mieste, tačiau 
tai buvo labai sunku", pridūrė 
W. Wippermann. 

Savo autobiografijoje J. 
Ratzinger rašo, kad 1943 m., 
karui pasiekus kulminaciją, jis 
kartu su kitais kurso seminaris
tais buvo paimti į Vokietijos 
priešlėktuvinę gynybą „Flak". 

Nukelta į 5 psl. 

spaudos konferencijoje A Dob
rovolskį teigė, jog susitikimo 
metu buvo iškelti keli punktai, 
kuriuos turi įgyvendinti Balta
rusijos opozicija, siekdama ša
lies demokratizavimo. 

Pasak A Dobrovolskį, JAV 
valstybės sekretorė pritarė, jog 
būtina tęsti paramą nepriklau
somai žiniasklaidai, suburt i 
vieningą pilietinį judėjimą, į 
kurį įeitų ne tik politinės, bet ir 
visuomeninės organizacijos, bei 
skel t i bendrą kandidatą po pu
santrų metų numatytuose pre
zidento rinkimuose. 

„Mes nesitikime, jog rinki
mai bus laisvi ir demokratiški 
ir mes galime juos laimėti, bet 
mes eisime į rinkimus tam, kad 
laimėtume gatvėse", teigė pilie
tinės koalicijos „Laisva Balta
rusija" pirmininko pavaduoto
jas Dmitrij Borodko. 

Apdovanoti 
poetas 

j . Marcinkevičius 
ir dirigentas 
S. Sondeckis 

Justinas Marcinkevičius 
V»ldo Kopūsto 'ELTA! nuotr 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Poetas Just inas Mar
cinkevičius ir dirigentas Sau
lius Sondeckis už kūrybinę 
veiklą pelnė Pasaulinės inte
lektinės nuosavybės organizaci
jos (PINO) apdovanojimus. 

Vilniaus rotušėje Pasauli
nės intelektinės nuosavybės 
dieną — balandžio 26-ąją — 
kultūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas laureatams įteiks 
PINO aukso medalius, raštus ir 
piniginius prizus — po 500 do
lerių. 

Lietuvoje šie apdovanoji
mai autoriams ir atlikėjams už 
kūrybinę veiklą, kuriuos skiria 
Kultūros ministerija, bendra
darbiaudama su tarptautine or
ganizacija PINO, bus įteikti 
trečią kartą. 

PINO apdovanojimus auto
riams ir atlikėjams įvairiose 
valstybėse įsteigė skatindama 
kūrybinę veiklą ir visuomenės 
dėmesį "intelektinės nuosavybes 
teisių apsaugai. 
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SPORTO APŽVALGA 

ILGAUSKO KOMANDA 
IŠSTUMTA IŠ TOLIMESNIŲ 

VARŽYBŲ 
Balandžio 17 d. per ABC TV 

kanalą buvo transliuojamos 
(NBA) krepšinio varžybos tarp 
Cleveland „Cavaliers" ir pra
ėjusio NBA sezono varžybų 
laimėtojos — Detroit „Pistons" 
komandos. Šiemet detroitiškiai 
yra pirmoje vietoje, o Cleve
land Rytų konferencijoje atsi
dūręs devintojoje. Su Cleveland 
„Cavaliers" aštuntus metus 
žaidžia lietuvis Žydrūnas II-
gauskas, kuriam šiemet birželio 
5 d. sueis 30 metų amžiaus. Ta 
proga Ilgauskas pradės derybas 
su nauju „Cavaliers" komandos 
savininku Dan Gilbert. 

Praeitais metais Cleveland 
„Cavaliers" pasirašė sutartį su 
LeBron James, 20 metų „super
žvaigžde", kuris yra pareiškęs, 
kad norėtų komandoje ir toliau 
matyti lietuvį. Šiemet Ilgaus
kas puikiai pasirodė rungtynėse 
ir buvo pakviestas į Visų žvaigž
džių metines varžybas. 

Ilgausku domisi ir kitos ko
mandos. Pagal „Sporting News" 
pranešimą, kitas lietuvis — Ša
rūnas Jasikevičius, kurio kon
traktas su Izraelio „Maccabi" 

komanda baigiais, rodo norą 
žaisti Cleveland ar su Indiana 
rinktine. 

Komandos drausmę kiek 
sukrėtė savininkų ir trenerių 
pasikeitimai. Naujasis „Cava
liers" savininkas atleido spe
cialiai pakviestą prityrusį tre
nerį Paul Šilas, jo vieton palik
damas buvusį padėjėją Brendon 
Malone. Pagal Cleveland žinias-
klaidą, treneris Malone taip pat 
bus pakeistas. Po rungtynių 
persirengimo kambaryje papra
šiau 15 m. su Detroit komanda 
patyrimą turintį trenerį įvertin
ti Ilgauską. Jis atsakė: „Ilgaus
kas žaidė su skaudama ranka, 
bet šį sezoną žaidė, kaip visų 
žvaigždžių centras, kurį įverti
no ir kiti treneriai, išrinkdami jį 
į visų Žvaigždžių komandą. 
Artėjant sezono galui, jaučia
mas ir jo nuovargis rungtynių 
metu, o dėl ateities, klauskit jo 
paties". 

Ilgauskas pripažino, kad 
savininkų pasikeitimas ir tre
nerio atleidimas suardė koman
dos vieningumą, kuris buvo 
toks tvirtas sezono pradžioje. 

Tai, be abejo, sukliudė koman
dai patekti į baigmines varžy
bas — „playoffs". „Cavaliers" 
laimėjo paskutines rungtynes 
prieš Boston ir Toronto, bet, 
Boston komandai pralaimėjus 
prieš New Jersey, Cleveland 
nukrito į 9 vietą. 

Buvęs „Cavaliers" savinin
kas Gordon Gund mėgo ir 
globojo Ilgauską, saugojo jį, 
nustatydamas, kiek minučių 
per rungtynes Ilgauskas galė
davo būti aikštėje. Vadovybė 
taip pat nenorėjo, kad vasaros 
metu jis dalyvautų turnyruose. 
Ilgauskas jo ir daktarų pata
rimų klausydavo, todėl ir neda
lyvavo lietuvių rinktinėje va
saros olimpiadoje Atėnuose. 
Dar ir dabar Lietuvos krepšinio 
sirgaliai ginčijasi, kas būtų 
buvę, jei Ilgauskas būtų žaidęs 
pirmajame penketuke, o Sabo
nis jį pakeitęs nuo suolo... 

Detroite vykusiose varžy
bose „Cavaliers" krepšininkai 
pralaimėjo 87:90. Ilgauskas 
žaidė su skaudančiu pirštu ir 
ranka. Sužaidęs 40 min., pelnė 
12 taškų, po krepšiais atkovojo 
17 kamuolių, atliko sėkmingą 
perdavimą, blokavo du varžovų 
metimus, kartą suklydo bei 
dukart prasižengė. Ilgauskas 
prametė vienintelį tritaškį, pa
taikė 6 dvitaškius iš 14. Žiū
rovai buvo sužavėti „Cava
liers" gretose rungtyniavusiu 
LeBron James, kuris laimėjo 37 
taškus, 11 sugriebtų kamuolių 
ir 6 sėkmingus perdavimus. 

Puikus Detroit „Pistons" 
gynimas ir komandos susi
klausymas bei kamuolio perda
vimas, laimėjo rungtynes trijų 
taškų skirtumu. Šį sezoną „Ca
valiers" laimėjo 42 rungtynes ir 
pralaimėjo 40. Ilgauskas sužai
dęs 34 min. per rungtynes. 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 
, 

ANTROJI „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
PERGALĖ 

Praėjusį sekmadienį (balan
džio 17 d.) JLituanicos" vyrų 
komanda išvykoje — Shaum-
burg miestelyje (įvykusiose 
„Metropolitan" lygos „Major" 
divizijos pirmenybių pavasario 
rato rungtynėse įveikė lenkų 
„Legovijos" komandą 3:1. Tai 
jau buvo antrasis šio rato susi
tikimas, kuris mūsiškiams vėl 
atnešė tris taškus. 

Žaidžiant labai mažoje 
aikštėje, lietuviai futbolininkai 
pirmame kėlinyje negalėjo ap
siprasti su netikėtomis sąly
gomis. Todėl iki kėlinio galo 
varžovai įstengė iš baudos smū
gio pelnyti įvartį. 

Tačiau po pertraukos mūsų 

vyrai jautėsi jau geriau ir per 15 
minučių pelnė tris įvarčius. Jų 
autorius — komandos kapi
tonas Linas Jakovlevas, kuris 
visus tris kartus į varžovų var
tus kamuolį nukreipė galva. 

Priešžaismyje įvykusias 
rongtynes tarp rezervinių ko
mandų laimėjo lenkai 2:1 
pasekme. Vis dar „Lituanicai" 
nepavyksta suburti pajėgesnio 
vieneto iš tikrų futbolininkų: 
dabar mūsiškiams atstovauja 
Čikagos Lietuvių krepšinio 
lygoje žaidžiantys krepšinio 
entuziastai. 

Šį sekmadienį „Lituanica" 
žais namuose — aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro Le-

Akimirka iš Detroit „Pistons" — Cleveland „Cavaliers" varžybų bal. 17 d. 
Kamuolį į krepšį taiko Žydrūnas Ilgauskas. 

J o h n Grigaič io nuotrauka. 

Dabar jo laukia atostogos ir 
sprendimas, kur bei už kiek 
žaisti būsimame sezone. O lie
tuviams beliko stebėti Sacra-
mento „Kings" komandą, ku
rioje žaidžia Darius Songaila. 
Detroitas šį šeštadienį, 3 vai. 
p.p., susitiks su Philadelphia — 
tai bus „NBA Playoffs" pradžia. 

Rungtynės bus rodomos per 
ABC TV. 

Detroito „Kovo" komandos 
jaunieji krepšininkai šį savait
galį dalyvaus Čikagoje vyk
siančiose ŠALFASS pirmeny
bėse, į kurias iš JAV ir Kanados 
atvyks 500 sportininkų. 

Algis Zaparackas 

SĮ SAVAITGALĮ — 
J A U N I M O KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS 
monte. Jos varžovas — lenkų 
komanda „Polonia", kuri stovi 
trečioje lentelės vietoje. Ši lenkų 
komanda yra pajėgiausia iš visų 
šiame sezone prieš lietuvius 
rungtyniavusių vienuolikių. 

Beje, praėjusį sekmadienį, 
kažkodėl daugiau pirmenybių 
rungtynių nebuvo sužaista. 
Todėl „Lituanica", po 11 rung
tynių su 17 taškų oficialioje 
lentelėje stovi antroje vietoje. 
Po jos — irgi su tiek pat taškų, 
bet blogesniu įvarčių santykiu, 
eina „Polonia". Pirmaujančiųjų 
pozicijoje įsitvirtinusi „Sockers" 
vienuolikė su 22 taškais. 

E. Š. 

Šį savaitgalį Čikagos ir 
apylinkių sporto mėgėjai turės 
gerą progą pasidžiaugti spor
tuojančiu jaunimu iš įvairių 
Amerikos ir Kanados miestų. 
Balandžio 22-24 d. Lyons High 
School salėse bus pravestos 
2005 m. ŠALFASS-gos jaunimo 
pirmenybės. Rengėjai — Čika
gos ASK ^Lituanica" praneša, 
kad yra užsiregistravusios 37 
komandos — 15 berniukų, 9 
mergaičių ir 13 — mišrių. 

Jos rungtyniaus 8 mokyk
los, esančios LaGrange mieste
lyje, aikštelėse. Ten varžysis 
apie 400 sportuojančio jaunimo 
nuo 6 iki 16 metų amžiaus. 

Sekmadienį vyks finaliniai 

?u 

VILNIAUS „LIETUVOS RYTUI" ĮTEIKTA ULEB TAURĖ 
Europos vyrų krepšinio 

klubų ULEB taurė — jau 
Vilniaus „Lietuvos ryto" krep
šininkų rankose. Balandžio 19 
d. po finalo rungtynių Šarlerua 
„Spiroudome" arenoje, kur vil

niečiai po dramatiškos susitiki- ryto" kapitonui Robertui Jav-
mo pabaigos nugalėjo Kozanio 
„Makedonikos Alfa" (Graikija) 
komanda 78:74, taurė įteikta 
vienas geriausių rungtynių šį 
sezoną sužaidusiam „Lietuvos 

tokui. 
Prieš tai visi Vilniaus ko

mandos žaidėjai ir treneriai 
buvo apdovanoti čempionų me
daliais. Apdovanojimus vilnie-

Prez. Valdas Adamkus, balandžio 19 d. viešėjęs Belgijoje, stebėjo netoli Briuselio esančiame mieste vykusias 
ULEB taurės finalo rungtynes, kur Vilniaus ,,Lietuvos rytas" nugalėjo Graikijos komanda 78:74. 

Džojos Barysa i t ė s (Elta) nuotr. 

čiai atsiėmė jau spėję užsivilkti 
specialiai iš anksto pasiūtus 
naujus marškinėlius su užrašu 
„Čempionai". 

Nugalėtojų apdovanojimo 
ceremonija vyko arenoje, skam
bant lietuviškai muzikai ir 
siautėjant iš džiaugsmo porai 
tūkstančių lietuvių, kurie 
audringai palaikė savo koman
dą visas rungtynes. 

Komentuodamas savo sėk
mingą žaidimą finale, R. Jav-
tokas Lietuvos televizijai sakė, 
kad būtent toks buvo trenerių 
uždavinys — pačiam žaisti 
aktyviai ir atakuoti. Jis prisi
pažino, kad ketvirtajame kėli
nyje, kai graikai ėmė lipti ant 
kulnų, buvo kilę pačių blo
giausių minčių. „Viską padarė
me per tris kėlinius. Po jų 
persvara buvo per daug didelė, 
kad pralaimėtume", — teigė 
antrasis vilniečių treneris Rū
tenis Paulauskas. Jos pažy
mėjo, kad žaidimas sutriko 
daugiausia dėl pagrindinio 
įžaidėjo Roberto Štelmaherio 
surinktų pražangų. 

(Elta) 

susitikimai įvairaus amžiaus 
klasėse. O 3:30 vai. p.p. bus 
draugiškas susitikimas tarp 
Klaipėdos Vlado Knašiaus spor
to mokyklos ir Čikagos ASK 
„Lituanicos" jaunių A klasės 
komandų. Klaipėdiečiai spor
tininkai Čikagoje viešės apie 10 
dienų ir per tą laikotarpį žais ir 
su įvairiomis amerikiečių ko
mandomis. Svečių jaunių ko
mandai vadovauja Virgilijus 
Žakrys. 

Beje, šeštadienį, balandžio 
23 d. vakare, PLC Lemonte yra 
ruošiamas jaunųjų sportininkų 
susipažinimo pobūvis 
vakariene ir šokiais. 

E.Š 

LIETUVOS 
SPORTININKĖS 

LAIMĖJIMAS 
AMERIKOJE 

Amerikoje mokslus baigusi 
ir čia trenerės darbą dirbanti 
Lietuvos olimpietė, Atėnų olim
piados sidabro medalio laimėto
ja Austrą Skujytė, sporto sir
galius pradžiugino gražia per
gale ir pasaulio rekordu moterų 
dešimtkovėje. 

Balandžio mėnesio viduryje 
Missouri universiteto stadione 
surengtose daugiakovininkių 
varžybose, ši 25 metų lietuvaitė 
tapo pasaulio rekordininke de-
šimtkovės rungtyje. Ji surinko 
8,366 taškus ir pataisė rekordą 
216 taškais. Tas rekordas buvo 
pasiektas pernai prancūzės 
Mary Kolonvil. 

Reikia pasakyti, jog moterų 
dešimtkovė dar neįtraukta į 
olimpinių žaidynių ar pasaulio 
pirmenybių programas, bet 
Pekino olimpiadoje tikimasi, 
kad joje jau bus varžomasi. 

Pažymėtina, kad Skujytė 
laimėjo net 8 rungtis iš de
šimties, o dviejose iš jų pasiekė 
savo naujus asmeninius rekor-
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3< GitMK 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tol. 708-423-5155. 

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

Lietuvėms sutvarkys danfc už prieinamą kainą. 
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ŠAJLFASS praneša 

PLAUKIMO PIRMENYBES 
CLEVELAND, OH 

Pakartotinai pranešame, 
kad 2005 m. ŠALFASS-gos 
plaukimo pirmenybės įvyks 
2005 m. gegužės 14 d., šešta
dienį, John Carroll universiteto 
(JCU) Johnson Natatorium 
(baseine), 20700 North Park 
Blvd., University Heights, Ohio 
(Clevelando priemiestis). 

Registracija ir apšilimas 
— nuo 6 vai. p.p. Varžybų, 
pradžia — 6:30 v. v. 

Varžybas numatoma vyk
dyti šiose klasėse: Vyrų ir 
moterų (17-24 m.), Senjorų 
vyrų ir moterų (25 m. ir vyres
nių), Berniukų ir mergaičių — 
15-16 m., 13-14 m., 11-12 m., 
11-12 m., 9-10 m. ir 8 m. ir 
jaunesnių. Klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. Galutinė programa bus 
nustatyta pagal išankstinės 
registracijos duomenis. 

Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį nebus. Es
tafetės galės būti vykdomos, jei 
atsiras pageidaujančių vietoje. 

dus. Antrąją varžybų dieną 
lietuvaitė buvo pirma visose 
penkiose varžybose. 

Vilniaus Pedagoginiame 
universitete dvejus su puse 
metų kūno kultūrą studijavusi 
Austrą Skujytė vėliau persikėlė 
studijoms į Kansas univer
sitetą, kurį baigė 2003 m. 
gegužės mėnesį bakalauro laip
sniu ir jame liko dirbti trenere. 

Sporto žinovai dabar galvo
ja, kad Skujytė yra rimta kan
didatė laimėti daugiakovę būsi
moje olimpiadoje. 

Ed. Šulaitis 

I šanks t inė dalyvių regis
tracija iki 2005 m. balandžio 
30 d. imtinai šiuo adresu: 
Algirdas Bielskus, 34251 Ridge 
Rd., Apt. 408, Willoughby, OH 
44094-2969. Tel. 440-833-0545; 
Fax: 216-481-6064; E-mail: 
Vyts@VPAcct.com 

Papildomai: Pilypas Ta-
raška, tel. 440-944-7743; Cell. 
tel. 440-^178-8539; E-mail: 

ptaraska@yahoo.com 
Papildomai čikagie-

čiams: Algis Norkus, tel. 630-
466-4661 namų; tel. cell 708-
651-1052; E-mail: 

norkuskan@aol.com 

Nevėluokite registruotis! 
Jei vėluojate, praneškite A. 
Bielskui, P. Taraškai ar A. 
Norkui telefonu, E-mail ar 
faksu, nedelsiant. Laiku už
siregistravę, jei reiks, gaus 
papildomas instrukcijas. 

ŠALFASS plaukimo 
sekcija 
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mailto:8kelbimai@draugag.org
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ATSARGA YRA TAUTOS RŪPESTIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Nesuvokiama kaimynė 

Ar esame šypsnių tauta , 
ištroškę šiandiena džiaugtis, 
nesižvalgant ir negalvojant? 
Kur dingo vakar dienelė ir 
kokia dienelė, ar prisimename 
ją? O gal ir rytojus ateis, vie
noks ar kitoks, gal galima jį 
palankiau pakreipti? 

Caro laikų ir dabartiniai 
rusų filosofai bei mąstytojai, 
kaip F. Dostojevskij, A. Solže-
nycin, F. Tiutčev („Naujasis 
Židinys-Aidai", 2005 m. Nr. 
1-2) sutaria, kad protu pažinti 
ir suprasti Rusijos yra negali
ma. Taigi ir šiandieninė Rusija, 
mūsų didžioji kaimynė, yra 
mįslė. Jos carai Lietuvą valdė 
per šimtą metų, o visą Dvi
dešimtojo šimtmečio antrą pusę 
mūsų šaly šėlo sovietai, tie 
patys „artimiausi kaimynai". 
Net ir šiandien, pasiekę nepri
klausomos valstybės padėtį, 
esame prispausti prie tos gru
bios ir neatspėjamos krosnies. 
Ar ji mus degins, ar šaldys, ar, 
kaip j ie patys žada, skleis 
kaimynišką šilumą? 

Lietuvių patirtos nuoskau
dos iš Rusijos pusės nebuvo net 
gražiu žodžiu atlygintos. Ne
apmokėta skola nedingsta ir 
Rusija net neprisipažįsta, kad 
Lietuvai būtų įvykdžiusi skriau
dą. Koks mums lieka pasirinki
mas? Pyktis, neapykanta, kerš
tas? Bet kerštas žaizdų negydo. 
Pyktis sumenkina protavimą. 
Neapykanta yra dvasiniai silp
nesnio neefektyvus ginklas. O 
gal tos nuoskaudos nėra tokios 
didelės, kad vertėtų jas minėti? 
Gal ta protu nesuvokiama 
Rusija tik įsivaizduojamai 
nemiela? Bandykime paspėlio
ti. 

B i rže l io mėnes ia i i r 
d e š i m t m e č i a i po j ų 

Pusšimtį metų Sovietų Są
junga slėpė nuo pasaulio ir nuo 
savo gyventojų Molotov-Rib-
bentrop paktą, pasirašytą 
Maskvoje 1939.08.23. Bet ir 
kriminalistai savo darbais nesi-
garsina. Juk šio pakto doku
mentais SSRS ir Vokietija, tada 
dvi d ik ta tūr inės šalys, nusi
statė ribas, pagal kurias sutarė 
dalintis užgrobsimas teritorijas, 
būtent ir tris Baltijos valstybes 
bei Lenkiją. Šis sąmokslas, 
tarptautinis nusikaltimas, buvo 
greitai įvykdytas ir minėti kraš
tai okupuoti. Jau pirmoji ilgos 
netikėtų žiaurumų virtinės 
grandis, Katyno žudynės, nu
krėtė šiurpu. Sovietų agentai 
1940.03.05 Katyne nužudė 
21,763 žmones, lenkų ka
rininkus, intelektualus ir kuni
gus, įsakymas žudynėms, tarp 
kitų parašų, turėjo ir Stalino 
parašą. („Philadelphia Inąui-

rer", 2005.03.06.) 
Daugiau kaip dvidešimt 

tūkstančių žmonių — tai jau 
didoko miestelio gyventojų 
skaičius. Visi sušaudyti ir duo
bėse pakasti vienu kartu, gal 
dviejų ar trijų dienų laiko
tarpiu. Žuvo paprastai, nuo at
kištų šautuvų kulkų, ne nuo 
sprogusių bombų. Kareiviai, 
Stalino įsakyti, kėlė aukoms 
matant vamzdžius, taikė, spau
dė „gaidukus" ir žiūrėjo, kaip 
krinta lavonai. Per dvidešimt 
tūkstančių, ir ne už kaltes, bet 
todėl, kad šaudomieji buvo 
lenkai. Štai ankstyvojo genocido 
pavyzdys. 

Sovietinė kariuomenė 
1940.06.15 tankais pervažiavo 
Lietuvą, o jau rytojaus dieną 
Kauno .Laisvės alėja pražygiavo 
rusiškai dainuojanti, Lietuvą 
niekinanti ir Staliną liaupsi
nant i eisena. Tai lyg iš požemių 
iškilę termitai, tai patamsiuose 
besislapstę komunistai. Buvo 
graudu patyrus, kad Lietuvos 
užkampiuose šildėsi parazitų 
lizdai. Bet tomis sukrėtimo 
dienomis dar niekas neįžiūrėjo, 
kad atslenka labai tragiška 
ateitis. 

Ji greitai pasirodė. Nei 
bur ta , nei spėta, tik siaubo 
pilna ateitis. Už metų, taip pat 
birželio vidury (1941.06.14), 
prasidėjo košmaras. Naktį kai
muose ir miestuose, tai vienur, 
tai kitur sušmėkščiojo sunkve
žimiai. Atšliauždavo jie prie 
negera lemtimi pažymėtų durų 
ir į jas pabelsdavo iš sunk
vežimių iššokę vyrai, pažadin
davo įmigusias šeimas ir įsaky
davo ruoštis kelionei. Per pus
valandį apsirengti, pasiimti 
skubiai sumestus ryšulius ir 
išvykti kažkur prie durų sto
vinčiu sunkvežimiu. 

Iš sunkvežimio — į trauki
nį. Traukiniu į Sibirą su tūk
stančiais kitų nelaimingų žmo
nių. Gyvuliniai transporto vago
nai , baisi spūstis, nepakenčia
m a kaitra, stoka vandens. Ant 
trinkčiojančių vagono grindų ir 
svetimų akyse gimdė moterys, 
mirė kai kurie iš gimusiųjų, 
mirė ligoti, ir jų laidotuvės — 
traukinio sustojimo metu sku-
bomis išraustose duobėse prie 
bėgių. Gražus birželio vidurys, 
daug saulės ir šieno kvapo, 
bėgiai į Sibirą, baimė tarp iške
liaujančių ir liekančių... 

Dar viena savaitė to paties 
birželio. Su vokiečių karo bom
bų garsu 1941.06.22 įsižiebia 
lyg tai viltys. Bet juk vėl oku
pacija, nauja. O siaubą kelia 
bolševikų palikti išžudytieji 
Pravieniškėse, Rainių miškely, 
Panevėžy, kitur. Vyko trejų 
metų karas, nacių priespauda. 
I r vėl atgriūva vasarėlė. 1944 
metai, visais keliais sugrįžta 
sovietiniai būriai, grįžę lieka 
vos ne pusšimčiui metų. 

Tai šiuo laikotarpiu atsira

do partizanų lavonai, bolševikų 
paguldyti turgaus aikštėse. Per 
1945 metų Kūčias kaimuose 
prie Nemunaičio ir Ryliškių 
liepsnose svilo gyvi žmonės, 
Tuskulėnų dvare viešpatavo 
KGB siautulys. Ėjo ūkių ardy
mas, vėl viena po kitos sekė 
tremtys į Sibirą, vėl prisipildė 
kalėjimai. Rusų ir Antano 
Sniečkaus vadovaujamų, komu
nistų sauvalė pražudė didelę 
dalį tautos, o likusieji prarado 
žmoniškumo sampratą. Sovietų 
Sąjunga naudojo visas žudymo 
priemones, įskaitant nuodus, 
nuo kurių mirė ir švedas R. 
Vvallenberg, ir ukrainietis St. 
Bandera, ir vokietis H. Weid-
ling ir daugelis kitų, komu
nistams nepalankių žmonių 
(„Ekstra", 2005, nr. 10). 

Tai mūsų kaimynės Rusijos, 
tada komunizmo skraiste ap
sisiautusios, pėdos tautoje. Tiek 
mažai kaimyniškumo, tiek daug 
aukos ir sielvartų. Tai ar mums 
iš tikrųjų Rusiją pažinti yra 
sunku? 

Re ik i a t a u t o s a tmin t i e s 

Koks yra lietuviams, gyve
nantiems Rusijos priedury, pa
sirinkimas? Pyktis, neapykan
ta, kerštas? Šie emocionalūs 
nusiteikimai, žinomi nuo žmo
nijos pradžios, niekados neat
nešė pozityvių vaisių. Jie nei 
krikščioniški, nei kultūringi, 
nei derami žmoniškumui. Yra 
geresnis kelias, tai atlaidus 
atsargumas: susitaikyti su tuo, 

kas buvo, nes istorija negrįžta, 
ir saugotis, kad taip ar panašiai 
neįvyktų. Tačiau reikia žinoti, 
kaip saugotis ir ko saugotis. Čia 
yra būtina atmintis. Ir ta bū
tinąja atmintimi turi dalintis 
visa tauta . Ir visos jos kartos. 
Juk ir atsarga yra ne vieno ar 
kelių asmenų rūpestis, bet visos 
tautos. 

Kai kalbame apie išgyven
tas skriaudas, kartu mokomės, 
ko saugotis ir kaip saugotis. 
Išmesti iš galvos istoriją — 
išmesti patirtį ir tapti gyvenimo 
beraščiais. Todėl negali būti 
pamirštos okupacijos, Sibiro 
dramos, Pravieniškės, Rainių 
miškelis, Tuskulėnų dvaras, 
negali būti nutylėtos komunistų 
partijos, NKVD, GPU. KGB 
žiaurumas bei komunistų vadų, 
kaip Antano Sniečkaus ir visų 
centrakomitetininkų išdavikiš-
kumas. 

Tesitvarko nesuprantama 
Rusija, kaip ji nori, o Lietuva 
privalo budėti ir jos saugotis. 
Jei kada ta šalis supras, kad ji 
yra tautų bendruomenės narė ir 
elgsis kaip tokia, džiaugsimės. 
O dabar — atsargiai su ja. Kad 
sugebėtume pasisaugoti, mūsų 
istorija mumyse turi būti gyva. 
Todėl skaudžių tautos tragedijų 
priminimai (Juodojo kaspino 
diena, Birželio baisių įvykių 
minėjimai) teneblanksta. Te-
neblanksta ir žodžiai apie juos. 
Be pasakojimų jaunesnės kar
tos nesupras, ką tie minėjimai 
reiškia ir kodėl jie yra būtini 
tautos saugumui. 

ŽEMDIRBIAMS JAU 
PRADEDAMOS MOKĖTI 
TIESIOGINĖS IŠMOKOS 

DRAUGAS, 2005 m. b a l a n d ž i o 22 d., p e n k t a d i e n i s 3 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Nuo vasario 28 d. Nacio
nalinė mokėjimo agentūra prie 
Žemės ūkio ministerijos pradėjo 
mokėti tiesiogines išmokas už 
2004 m. paskutinį ketvirtį pa
skerstus arba eksportuojamus 
galvijus. 

Pasak Nacionalinės mokėji
mo agentūros Ryšių su visuo
mene skyriaus vedėjos Dovilės 
Kirdeikienės, vadovaujantis 
Kaimo rėmimo programos de
talizuota išlaidų sąmata, per 
praėjusių metų I-III ketvirčius 
galvijų laikytojams už paskers
tus arba eksportuotus galvijus 
buvo numatyta išmokėti 36,9 
mln. litų tiesioginių išmokų. Už 
minėtą laikotarpį paskerstus 
arba eksportuotus galvijus 
73,000 laikytojams išmokėta 
35,9 mln. lit. 

Pernai paskutinį ketvirtį 
buvo paskersta arba eksportuo
ta 57,318 galvijų — už juos 
36,573 laikytojams bus išmokė

ta 16,783 mln. litų tiesioginių 
išmokų. Visa parama galvijų 
laikytojus turėtų pasiekti iki 
šių metų gegužės mėnesio. 

„Šiuo metu tiesioginę išmo
ką už paskerstą galviją sudaro 
skerdimo išmoka — 89 litai, 
specialioji išmoka — 350 litų ir 
dar ekstensyvumo priemoka — 
160 litų. Pastaroji gali būti skir
ta galvijų laikytojui kaip prie
das prie specialiosios išmokos, 
žinoma, jeigu gyvulių tankumas 
viename valdos pašarinių kul
tūrų hektare yra ne didesnė 
kaip 1,4 sąlyginio gyvulio viene
to", — europietiška išmokų 
tvarką aiškino D. Kirdeikienė. 

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros specialistai primena, 
jog žemdirbiai bei ūkininkai, 
negavę tiesioginių išmokų, 
turėtų kreiptis į savo rajonų 
žemės ūkio skyrius — juose bus 
galima patikslinti, ar jie yra 
į t raukt i į sąrašus šioms iš
mokoms gauti, taip pat pa
tikslinti ir banko duomenis. 

SES. ONA MIKAILAITĖ 

Turime naują 
popiežių 

Balandžio 19 d. popiežiumi išrinktas kard. 
Joseph Ratzinger — dabar popiežius 
Benediktas XVI — vienas geriausiai ži

nomų pasaulyje. Pasaulinės žiniasklaidos daž
nai stebimas ir aptariamas, ypač nuo 1981 m., 
kai popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė itin 
svarbiam postui: Tikėjimo ir doktrinos kongre
gacijos prefektu. Kunigo šventimus gavęs 1951 
m. Bavarijoje, iš kur yra kilęs, o kardinolo pa
aukštinimas suteiktas 1977 m. Tris dienas po 
savo 78-ojo gimtadienio (04. 16 d.) išrinktas Ka
talikų Bažnyčios vadovu. 

Ratzinger ryšys su buvusiu popiežiumi itin 
glaudus —jiedu pažįstami 40 m., o artimi ben
dradarbiai ir bičiuliai daugiau kaip 20 m. 
Pastaruoju metu kard. Ratzinger buvo Jono 
Pauliaus II pagrindinis patarėjas teologijos ir 
doktrinos klausimais. Daugelio nuomone, j is 
intelektualiu pajėgumu lygus buvusiam po
piežiui. Kai kas Ratzinger net pavadino popie
žiaus dešiniosios rankos pirštine! Jį išrinkdami, 
kardinolai siekė popiežiaus Jono Pauliaus II 
praskinto Katalikų Bažnyčios kelio tęstinumo. 

Prieš, Jono Pauliaus II kvietimu, atvyk
damas darbuotis Romoje kard. Ratzinger buvo 
Miuncheno vyskupas, o dar prieš tai, eilę metų 
dėstė teologiją bei Šv. Raštą Miunchene, Frei-
sing, Bonn, Munster, Tubingen ir Regensburg 
universitetuose. Didžioji jo patirtis — akade
minė. 

Ir Wojtyla, ir Ratzinger abu buvę aktyvūs 
Vatikano II susirinkimo dalyviai bei jo išleistų 
dokumentų kūrėjai. Povatikaninę Bažnyčią 
ištikusios audros, sukėlusios šurmulį dva
sininkų bei tikinčiųjų gretose, abu taip giliai 
paveikė, kad ilgainiui užėmė konservatyvias 
pozicijas, gindami tradicinį katalikų mokymą 
bei moralę, bodėdamiesi populiariuoju „relia
tyvizmu". 

Kard. Ratzinger išleidęs nemažai knygų 
teologiniais klausimais, pvz., „įvadas į krikščio
nybę" (Munich, 1968; New York, 1970), kur jis 
nagrinėja katalikų tikėjimo esmę bei reikšmę 
nūdienos žmogui. 1985 m. jis buvo Jono Pau
liaus II pakviestas Vatikane vesti Gavėnios re
kolekcijas (kaip ir pats Wojtyla buvo pakviestas 
popiežiaus Pauliaus VI). Ratzinger paruoštos 
homilijos, išleistos atskira knyga — „Kelionė 

Velykų link" (Milan 1985; New York, 1987) 
1986 m., kuomet popiežius Jonas Paulius II 

ruošėsi leisti norminį Katalikų Bažnyčios ka
tekizmą, jis paskyrė 12 vyskupų bei kardinolų 
komisiją t am darbui atlikti, o ja i pirmininkauti 
pakvietė kard. Ratzinger. Katekizmas, lotynų 
kalba išleistas 1994 m., buvo verčiamas į 
daugelį pasaulio kalbų. Lietuviškas jo vert imas 
pasirodė 1996 m. Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pastangomis. 

Tačiau, kai 2000 m. kard. Ratzinger va
dovaujama Dotrinos kongregacija išleido doku
mentą, pavadintą „Dominus lesus" (Viešpats 
Jėzus), tai sukėlė nemažą audrą, ypač JAV7. Do
kumento temat ika — Jėzaus Kristaus asmuo, jo 
vieta katalikų tikėjimo kraityje ir Bažnyčios 
gyvenime bei re ikal ingumas jį tikėti žmogaus 
išganymui. Kai kur ie JAV teologai nesutiko su 
daromomis išvadomis, būtent , katalikų ben
dravimu su nekrikščioniškomis religijomis. Dėl 
šios ir kitų priežasčių, Ratzinger nebuvo popu
liarus Amerikoje. Pasak jo, amerikiečiai linkę 
būti „kafeterijos katalikais", rankioti, kuriomis 
tikėjimo tiesomis t ikės, o kur ias atmes kaip 
nepriimtinas. 

Aiškiai griežtas laikymasis bei skelbimas 
tradicinio Katal ikų Bažnyčios mokymo tai vie
na dabartinio popiežiaus pusė. Antra gi — gi
lus, ilgai b randin tas dvasingumas ir širdies kil
numas. Pirmojo savo viešo pasirodymo metu po 
išrinkimo popiežiumi, j is plačiai šypsojosi, ta
čiau kalbėjo t rumpa i ir nuosaikiai: „Po didžiojo 
popiežiaus Jono Paul iaus II kardinolai išrinko 
mane, kuklų Kris taus vynuogyno darbininką. 
Mane guodžia tai , kad Viešpats moka panau
doti ir nepakankamus įrankius... Su Prisikė
lusiojo džiaugsmu ir jo nuolatinės pagalbos 
pasitikėjimu žengsime pirmyn..." 

Pasirinkęs Europos globėjo šv. Benedikto 
vardą, naujasis popiežius rodo savo rūpestį Eu
ropos krikščioniškosios civilizacijos išlaikymu. 
Benediktas, kur iam priskir iamas garsus „Ora 
et labora" šūkis, savo darbais ir šventu gyve
nimu nušvietė ateisiančioms kartoms kelią. 
Išgyvenęs II pasaulinio karo baisumus bei nū
dienio pasaulio blaškymąsi, popiežius Benedik
tas XVI tiki, jog šiuolaikinė Katalikų Bažnyčia 
turi svarbų vaidmenį pasaulyje. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kurt. E. Paulionis 
Nr.11 

Daugelis kunigu arba visai nemoka mušu 
kalbos, arba sziektiek ją suprasdami, palinkę yra 
labjau prie kitu kalbu, lietuviszką kalbą jie nie
kina, nenoriai arba visai nespavedoja Lietuvisz-
kai net ir mirsztancziu. Jau ne sykį Lietuviai 
buvo atkreipę atydą dvasiszkos vyriausybes ant 
okiu skriaudimu daugelyje Dijecezijos vietų, o 
dveji metai atgal surinkę tokius paliudyjimus 
Lietuviai skundėsi Vyskupui Zdanevicziui, 
nurodydami vardus ir pavardes nukentėjusiu ir 
liudyninku apie tai, juog neperslinkus tąsyk ir 
pusei metu ligonbutyj „Savicz" pasimirė t r is 
moteriszkes, nesulaukusios dvasiszko aplengvi-
nimo tiktai dėlto, juog jos nemokėjo kitoj kalboj 
iszpažinti savo nuodėmes, kaip tik Lietuviszkai. 
Atkreipę atydą Jo Ekscellencijos Zdanavicziaus 
ant to, juog Vilniuje Lietuviu parapijonu daug 
daugiaus, negu kokioj nors Vyskupystes 
Lietuviszkoj parapijoj, nors ir kuodidžiausioj; kad 
ir randasi kuningai, kurie moka spavedoti 
Lietuviszkai, tai ne visiems žinomakur jie gyve
na, nes juos nuolatai kiloja isz vienos vietos į kitą, 
ir dažnai jie atsisako važiuoti prie ligonio į sve
timą parapiją; kad Dievo Žodis prigimtoje kalboje 
labjau suprantamas ir giliau puola į szirdi; kad 
kalba mušu, kaip ritualiszka, yra vartojama ne 
tiktai Lietuviszkose Vyskpystese bet ir visur, kur 
tik gyvena Lietuviai, kaip Sostopyloje Rossijos 
vieszpatystes teip ir kituose miestuose Imperjos, 
o teipogi užrubežyje, ir už juros. Paskui gi nurodę 
ant mažai skaitlingos Vilniuje vokiecziu-kataliku 
kolionijos, turinczios savo bažnyczią Szv. Onos, 
mes meldeme liauties persiekiojus Lietuviszką 
kalbą teip neužpelnytai, įvedus nors prie vienos 
isz užmirsztu bažnycziu, kaip tai prie bažnyczios 
Szv. Mikalojaus Lietuviszką parapiją dėlei is-
zpildymo Lietuviams savo dvasizku pareigu, ati
davus ją priežiūrai ju ir paskyriant ten nuolat 
kuningą tikrą Lietuvi, gerai mokanti mušu kalbą. 
Valdonas Vyskupystes prijeme mušu praszymą 
neprijaustinai ir teikės užmatyti jame koki ten-
pavojingą politiszką judėjimą, dėlko jis nepasi
klausęs pirm administrativiszkos valdžios, ne

norėjo duoti m u m s atsakimo, ir atsižadėjęs duoti 
mums sziame dalyke pagelbą, pasiuntė mus pas 
P. gubernatori buvusi tuomet p. Freze ir pas p. 
Kraszto Valdoną Orževskij. Dasižinoję ir persi
tikrinę tokiu būdu, juog Randas priesz tai nieko 
neturės , jeigu Dvasiszka Vyriausybe teikses 
iszpildyti praszymą ir savo parapijonu Lietuviu, 
mes vel nus ikre ipėme prie Jo Ekscelenciojos 
Zdanavicziaus, bet tuomet jau gavome atsakimą 
ant nieko neparimtą. Vienok tvirtai tikėdami, 
juog Visuotine Szventa mušu Rymo-Kataliku 
Bažnyczią negal bu t i rankiu iszpildimkui sve
timu Jai siekiu, ir turėdami vilti, juog klausymas 
apie iszpažinti nuodėmių Vilniuje Lietuviszkoje 
kalboje, yra k lausymu arcziausios ateities ir, 
matydami, juog J o Ekscellencija Zdanaviczius 
tiktai iki laikui pildo pareigas Vyskupo szios 
Dijecezijos, ant galo pagalios norėdami pabaigti 
szi klausymą an t vietos, mes nesiskundėme nei 
Szv. Tėvui, nei ki toms Valdžioms. Sulaukęgi savo 
tikrojo Vyskupo Gegužes mėnesyje sziu metu 
padavėme J a m praszymą Lietuviszkoje kalboje, 
suraszę apie viską,, kas buvo augszcziaus minėta, 
bet neapturedami ikisziol jokio iszryszimo mušu 
maldavimu ir geisdami likti dėkingais tik J o 
Ekscelencijai už iszryszimą to pribrendusio mušu 
tautai klausymo, pasidrąsinome dar syki atkar
toti savo nužemin tą praszymą ir melsti Jo 
Ekscellencija duoti mums geistiną a tsakimą 
pagal sekanti antraszą: Vilnius, Pilies gatve, 
namai Lipnickio. Donatas Malinauckas, m. Vil
nius Lapkriczio 6 dienoj 1898 metu. Ant origina
lo yra apie t r is szimtus pasiraszusiu. Apie tikrą 
sutikima tos kopijos su oryginalu kanceliarijoje 
Vilniaus Rymo-Katoliku Vyskupystes Redas pa-
liudyja su pr idurimu, juog toj kanceliarijoj yra 
apturėtas lygiai toksai praszymas ir nuo 25 
dienos Sausio (metai neparoditi), ant kurio yra 
teipogi daugiau, negu du szimtai pasiraszusiu. 
Balandžio 26 dienoj 1900 metų N 1579. (Vieta 
PieczetiesV 

Sekretorius Kn J. Sadauckas 
B u s d a u g i a u . 
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Artėja mamyčių diena 

Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos bendras mokinių projektas, skirtas 
Motinos dienai. 

Motinos diena švenčiama 
jirmąjį gegužės sekmadienį. Ši 
>ventė lietuviams žinoma dar 
įuo senų senovės. Šią dieną 
namytes sveikina vaikai ir tė
teliai, tądien jie stengiasi už j as 
atlikti visus namų ruošos dar
bus. Motinos diena ne šiaip sau 
švenčiama pavasarį. Motina ta
pa t inama su žeme. Kaip ji išau
gina vaikus, taip žemė išaugina 
derlių. Taigi pavasarį, kai gar
b inama žemė, kad būtų derlin
ga, nepamirštamos ir motinos. 

Motinų garbinimas siekia 
pačius seniausius laikus. Žmo
nės įvairiose šalyse nuo seno 
garbino moteriškąsias dievybes, 
bū ten t dėl tos pačios priežasties 
- motina buvo siejama su gyvy
bės nešėja. Taigi visos Visatos 
gyvybė buvo a iškinama kaip 
pagimdyta antgamtiškos kilmės 
motinos. Graikai garbino Gėją, 
romėnai - Artemidę, egiptiečiai 
— Izidę, o lietuviai — Žemyną. 
Tai žemės deivės. Kitos mote
riškos deivės buvo susietos su 
moterų darbais, rūpesčiais, gi
mimu, gyvenimu ir mirtimi. Jos 

rūpinosi žemės derlingumu, 
moterų vaisingumu, globojo vai
kus, lėmė jiems gerą likimą. 
Likimą lėmė ir sergėjo graikų 
Eiletijos, rusų Rožanicos, lietu
vių Laimos. Visiems gerai žino
ma meilės deivė, taip pat glau
džiai susijusi su motinos, t. y. 
vaisingumo, funkcija, skirtin
guose kraštuose vadinta 
ski r t ingu vardu: Afrodite, 
Venera, Milda. Įvairiuose kraš
tuose r andama šių deivių 
garbinimo įrodymų - moteriš
kos lyties statulėlių. Iš Narvos 
kul tūros (III. tūkst . pr. Kr.) 
ras ta medinių, gintarinių stat
ulėlių. Mažojoje Lietuvoje -
akmeninių statulų, vadinamų 
akmens bobomis. 

Pasaulyje paplitus krikščio
nybei, moteriškų deivių kultas 
pasibaigė, bet motina vis tiek 
neužmiršta - pradėta garbinti 
Jėzaus motina Marija. 

Motinos sąvoka ir funkcijos 
nuo senų laikų iki dabar labai 
pakito. Iš liaudies dainų žino
me, kad visi rūpesčiai anksčiau 

Išskrido kaip paukščiai 

Žmonės taip pat, kaip ir paukščiai palieka savo tėviškes, pasklinda, išsibarsto po platųjį pasaulį. 
Bet žinote, vaikučiai, tuos žmones nuolat traukia į gimtąsias vie tas , ten , kur prabėgo vaikystė ir jau
nystė. 

Kas gali atsakyti? 
• Kodėl žmonės kartais palieka savo gimtinę? 
• Kodėl lietuviai gyvena ir kituose kraštuose? 
• Ar žmonės visuomet savo noru palieka tėvynę? 
• Ką reiškia žodžiai: tremtis ir emigracija0 

O ar teko jums girdėti iš tėvelių ar senelių pasakojimų apie tokį tėvynės ilgesio jausmą, vadinamą 
nostalgija? Koks jis? 

Įsižiūrėkite į šį pasaulio pusrutulių žemėlapį. Suraskite iš kur ir į kokias valstyvbs keliavo jūsų 
protėviai, tėvai, o gal ir jūs patys? 

Bosines 
stygos 

Rezonansine 
lenta, 

Ketaus rėmas 

krisdavo ant motinų pečių. Jo s 
valdydavo visą ūkį, prižiūrėda
vo samdinius, dirbdavo visus 
namų ruošos darbus, augindavo 
vaikus. Jos išgyvendavo sunkų 
išsiskyrimą su dukromis, išleis
damos jas už nemylimų vyrų, 
sunkų išsiskyrimą su sūnumis, 
išleidžiamais į karą, skaudžią jų 
žūtį. Patarlėse apie motiną 
sakoma: „Minkštos motinos ran
kos, bet sunkios jos ašaros". 

Šiuolaikinės motinos j a u 
nebėra vien namų šeimininkės, 
šeimos židinio sergėtojos. 
Nemaža jų dalis yra savaran
kiškos moterys, ne tik augi
nančios vaikus, bet ir dirbančios 
darbą, kuris, pagal ankstesnę 
sampratą, būtų laikomas 
vyrišku. Anksčiau motinos 
užaugindavo ne tik tris, bet sep
tynis ar net dešimt vaikų. 
Dabartinė motina išaugina po 
vieną, du, daugiausiai penkis 
vaikus. Nepaisant visu, skir
tumų, visos motinos nuolat jau
dinasi dėl savo vaikų. Tuo jos ir 
yra motinos. Ir kaip bežiūrėsi, 
žmonija neišnyksta tik dėl jų. 

Lietuvių kalboje vartojami ar 
anksčiau vartoti žodžiai 

Apie juodą poną 
fortepijoną 

Ištekėti 
Išeiti už vyro. 

Inte 
Žmonos sesuo. 
Pvz.: „Katra jaunesnė: ar 

intė, ar tavo boba?" 

Jaunamartė 
„Marti"- neseniai vesta sū

naus žmona. Tarminis pavadi
nimas. 

Pvz.: „Su jaunamarte močia 
(anyta) suteikia, tik su marčia 
pešas". 

„Baidosi, kaip jaunamartė 
anytos". 

Jentė 
Brolių žmonos viena kitą 

taip vadino. Šiam žodžiui 
pasitraukus iš aktyvios var
tosenos, viena kitą irgi galėjo 
vadinti marčia. 

Karta 
Karta yra tuo pačiu laiku 

gyvenantys artimo amžiaus 
žmonės. 

Jokiu būdu, vaikai, negali
ma sakyti „generacija". Tai ne 
lietuviškas žodis. 

Tekstuką parašė Lina 

Panašus į paukštį, bet su 
vienu sparnu. Panašus į laivą, 
bet turi tris kojas. Panašus į 
stalą, tačiau atidaromas lyg 
skrynia. 

Gal šis didelis blizgantis 
juodas daiktas dar ką nors pri
mena? Jei atvertum jo „burną", 
išvystum baltų ir juodų dantų 
eilę. Tie dantys ne k ramty t 
pasiruošę, bet laukia, kol juos 
pirš tų galiukais paspaus. Ir 
tada. . . Skaidrūs varpeliai, 
išdykę paukščiai, dideli lietaus 
lašai, gėlių žydėjimas, žvaigž
džių mirgėjimas, griaustinio 
aidai aplies lyg puošnus fon
t a n a s . Neįtikėtina, tačiau ši 
juodoji dėžė gali išpūsti savo 
sparną — burę, pamojuoti tri
mis kojomis ir nuplaukti garsų 
jū ra dainuodama: forte-piano-
-forte—piano! Netikite? Fan
tazijos šalyje viskas įmanoma. 
(O laimiukai šią dėžė skuba 
perdažyti vaivorykštės spalvo
mis, nes visus juodus žmonių 
išradimus jie mėgsta papuošti 
vaivorykštiškai.) 

Taigi metas susipažinti 

— Labas, pone Fortepijone! 
Kur ir kada gimei? 

— Italijoje, 1700 metais. 
— Kas esi? 
— Esu klavišinis muzikos 

instrumentas iš mušamųjų len
tų citrų (ne citrinų!) Šeimos. 

Išradimo autorius, i ta las 
Bartolomėjus Kristoferis, pava
dino jį „skambančiu garsiaty-
liu", nes italų kalba forte reiš
kia „garsiai", o piano — „tyliai". 

Klavišai — tai balti ir juodi 
fortepijono dantys. Kai juos 
lieti, jie dailiais mediniais plak
tukais , paslėptais fortepijono 
viduje, suduoda per jo dėžėje 
į temptas stygas. Klavišai — 
vienodo dydžio, o stygos skirtin
gos. Storos ir ilgos skleidžia 
žemą garsą. Palaipsniui plonė

jančių ir ilgėjančių stygų garsas 
sklinda vis aukščiau ir aukš
čiau. Tarp fortepijono priekinių 
kojų dvi plonos kojelės, lai
kančios pedalus. Šie „prižiūri" 
aidą fortepijono viduje. Pa
spaustas koja, dešinysis peda
las atidaro aido dangtelius ir jį 
atleidžia, o kairysis juos užden
gia ir sulaiko. Todėl fortepijono 
garsai gali ilgai aidėti a rba 
staiga užgesti kitaip negu jo 100 
metų vyresnio giminaičio 
klavesino, rūmų damų ir kava
lierių pamėgto ins t rumento. 
Klavesino klavišas stygą 
krepšteli plunksnos galiuku, 
pritvirtintu prie medinės svirte
lės. Jo garsai panašūs į t rapius 
sausainiukus ir visi vienodai 
greitai ištirpsta. 

Fortepijonai dideli ir sun
kūs. Jiems reikia daug vietos. 
Todėl šie instrumentai dažniau
siai gyvena koncertų salėse. O 
kaip apgyvendinti fortepijoną 
namuose, jei jis nei pro duris, 
nei pro langą netelpa? 

1800 metais anglas Džonas 
Izaokas Hokinsas nusprendė, 
kad ir nedideliuose kambariuo
se vaikams reikia turėti „gar-
siatylių". Jis sugalvojo fortepi
jono dėžę pastatyti stačiomis ir 
stygas jos viduryje ištempti 
aukštyn, dangaus link. Tas 
instrumentas mažesnis už 
fortepijoną, tai ir jo pavadini
mas trumpesnis — pianinas. 
Bet pastarojo muzika skamba 
taip pat spalvingai. Tik išgauti 
ją ne kiekvienas laimiukas 
kiškučio letenėlėmis sugeba. 
Instrumento garsų fontaną at
rakina miklūs, jautrūs pirštai, 
atlaikę ilgas pratybų pamokas. 
Kas bandė, tas žino, kaip tai 
sunku. Tačiau klausytis muzi
kos ir plaukti su ja garsų jūra 
gali kiekvienas. 

Ar ne tiesa? 

Parengta iŠ „Laimroko" 
žurnaliuko 

Miestų pavadinimu paaiškinimai 
Raseiniai - kur kepami skanūs riestainiai. 
Jurbarkas - kur Jurgiai dažnai barasi. 
Šiauliai - kur gyvena daug šaulių. 
Klaipėda - kur yra klampi pėda. 

La igonas 
Žmonos brolis. 
Pvz.: „Broliukai, žentukai, 

laigonėli, kur dėjai seselės 
vaikelį". 

La igūnė 
Žmonos sesuo. Dabar šis 

žodis jau visiškai pamirštas. 

Marti 
Sūnaus žmona jo tėvui ar 

motinai. 
Pvz.: „Oi, motule, oi, širdele, 

parvežiau tau martelę". 
Vietomis reikšmė platesnė: 

reiškė „atitekėjusią moterį 
visiems jos vyro šeimos nariams 
(tėvams, broliams ir seserims)". 

Moša 
Vyro sesuo. 
Pvz.: „Tai labai šaunias 

mošeles radau, tai labai rūsčią 
anytą gavau". 

Mošėnas 
Vyro sesers vyras. 

Moteriškė 
Vartotas „žmonos" reikšme 

senuosiuose raštuose ir tarmėse 
(Alytaus, Širvintų, Armoniš-
kių). 

Moteris 
Tarmėse vartojamas „žmo

nos" reikšme žodis. 
Pvz.: „Mano moteris iš Der-

vagių". 

Našla i t i s 
Vieno ar abiejų tėvų nete

kęs vaikas. 
Pvz.: „Kad tėvas numirė -

pusė našlaičio, o kad motina 
numirė - tai jau visas našlaitis". 

„Našlaičių ašaros akmenį 
praskelia". 

Pal ikuonis 
Naujos kartos asmuo, kilęs 

iš tos pačios giminės. 

Pamotė 
Netikra motina savo vyro 

vaikams iš ankstesnės jo san
tuokos. 

Patėv is 
Netikras tėvas savo žmonos 

vaikams iš ankstesnės jos san
tuokos. 

Pati 
Žmona. 

-
Pats 
Sutuoktinis, vyras. Šis vyro 

pavadinimas vartojamas t iek 
aukštaičių, tiek žemaičių tar
mėse. 

Pavada 
Antroji žmona (pavaduojan

ti pirmąją, vaikams - pamotė). 
Pvz.: ^.tsigandojęs našlys 

vienas gyventi, paėmė pavadą, 
t.y. antrą pačią". 

Prosenel iai 
Karta, gyvenusi prieš daug 

metų. 
Pvz.: „Čia nuo amžių gyveno 

mūsų proseneliai". 

P r o t ė v i a i 
Karta, gyvenusi prieš daug 

metų, proseneliai. 

Eilėraštis seneliui 

Ačiū, Tau, seneli, 
Kad Tave turiu. 
Džiaugiasi širdelė 
Tavo gerumu. 

Te šiandien pražysta, 
Tau žiedai visi, 
Te užtraukia dainą 
Vyturiai pilki. 

Gimtadienio proga 
seneliui parašė 

Viktorija Vidžiūnas 
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EUROPA 

S O F I J A 
Trys iš devynių žmonių, ku

rie veikiausiai žuvo, kai ketvir
tadienį buvo numuštas prekybi
nis sraigtasparnis, greičiausiai 
buvo bulgarai, pranešė šios Bal
kanų šalies užsienio reikalų mi
nisterija. Bulgarijos užsienio ir 
gynybos ministerijos vis dar aiš
kinasi nelaimės priežastį. Kiti 
šeši sraigtasparniu skridę as
menys greičiausiai buvo kitų ša
lių piliečiai. Kiek anksčiau šal
tiniai JAV kariuomenėje prane
šė, kad į šiauriau Baghdad skri
dusi rusų gamybos orlaivį Mi-8 
greičiausiai buvo paleista reak
tyvinė granata. 

BERLYNAS 
Vokiečių parlamentaras, 

atstovaujantis opozicijoje esan
tiems konservatoriams, užgin
čys planuojamą Vokietijos prita
r imą Europos Sąjungos (ES) 
konstitucijai. Toks žingsnis ga
lėtų sutrukdyti patvirtinti kons
tituciją. Krikščionių socialinės 
sąjungos (CSU) narys Peter 
Gauweiler savo prieštaravimą 
Vokietijos aukščiausios instan
cijos teismui pateiks pirmadie
nį. Jis siekia, kad parlamentas 
neribotam laikui atidėtų numa
tomą įstatymą, kuriuo būtų pri
ta r ta konstitucijai. P. Gauweiler 
tvirtina norintis, kad Vokietijoje 
šiuo klausimu būtų surengtas 
referendumas. 

ROMA 
Italijos prezidentas pradėjo 

virtinę skubių derybų su svar
biausiais šalies politikais, ku
riose bus siekiama užkirsti ke
lią pirmalaikiams rinkimams, 
gresiantiems, jei atsistatydintų 
minis t ras pirmininkas Silvio 
Berlusconi. Prezidentas Carlo 
Azeglio Ciampi susitikimu su 
Senato pirmininku Marcelio Pe
rą pradėjo konsultacijas, kurios 
penktadienį paryčiais baigsis 
pokalbiu su paties S. Berlusconi 
partijos „Forza Italia" atsto
vais. Per tą laiką S. Berlusconi 

su pasitraukiančios Vyriausy
bės partneriais turėtų susitarti 
dėl naujo kabineto. 

MINSKAS 
Baltarusijos par lamento 

aukštųjų rūmų Tarptaut in ių 
reikalų i r nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Nikolaj 
Čerginec vertina JAV valstybės 
sekretorės Condoleezza Rice pa
reiškimus dėl Baltarusijos kaip 
raginimą nuversti valdžią ša
lyje. C. Rice trečiadienį per 
spaudos konferenciją Vilniuje 
dabartinį valdymo būdą Balta
rusijoje pavadino „paskut ine 
d ik ta tūra Vidurio Europoje". 
Drauge jis paragino neperver
tinti C. Rice pareiškimų. „Mo
teris, kuriai svaigsta galva nuo 
valdžios, yra pavojinga būtybė. 
Bet nereikia jos pervertinti", sa
kė Baltarusijos parlamentaras. 

JAV 

a tkak l i au konkuruot i su Eu
ropos biržomis ir su vietos aikš
telėmis, siūlančiomis elektroni
nę prekybą akcijomis. 70 proc. 
naujosios bendrovės valdys NY-
SE akcininkai , o likusius 30 
proc. — „Archipelago". 

J U N G T I N Ė S TAUTOS 
P i rmas i s i r paskutinysis 

SSRS prezidentas Michail Gor-
bačiov pareiškė, kad JAV tur i 
„išsigydyti" nuo veidmainystės 
masinio naikinimo ginklo klau
simu ir ryžtis sumažinti savo 
branduol inę ginkluotę. Ben
droje spaudos konferencijoje su 
CNN Ted Turner M. Gorbačiov 
pareiškė, kad JAV neturėtų siū
lyti ki toms valstybėms nusigin
kluoti, kai jos pačios to nedaro. 
Rusijos ir JAV ginkluotę sudaro 
maždaug 34,000 branduolinių 
galvučių. Maždaug 5,000 jų vi
siškai parengtos kovai ir gali 
būti paleistos praėjus 15 minu
čių nuo gauto nurodymo. 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush pasirašė įstatymo projek
tą, pagal kurį amerikiečiams 
bus kur kas sunkiau atsikratyti 
skolų skelbiant asmeninį ban
krotą. Pasak G. W. Bush, pagal 
naująjį įstatymą asmenys, kurie 
gali grąžinti bet dalį savo skolų, 
privalės ta i padaryti, tačiau šis 
reikalavimas nebus taikomas 
žmonėms, kurių pajamos nesie
kia valstijos vidurkio. Mažmeni
ninkai, bankai ir kredito korte
lių bendrovės ragino patvirtinti 
šį įstatymą daugiau kaip de
šimtmetį. Vien praėjusiais me
tais asmeninį bankrotą paskel
bė apie 1.6 mln. amerikiečių. 

NEWYORK 
New York vertybinių popie

rių birža (NYSE) ryžosi didžiau
siai savo istorijoje pertvarkai, 
susijungusi su elektronine birža 
„Archipelago Exchange". Nau
joji NYSE grupė suvienys pir
maujančią pasaulyje akcijų rin
ką su sėkmingiausia visiškai 
elektroniška birža. Prieš 212 
metus įsteigta akcijų birža galės 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Paskut inės minutės nesuta

rimai sut rukdė irakiečiams ket
virtadienį paskelbti naujosios 
Vyriausybės narių sąrašą, nors 
po r inkimų jau praėjo beveik 
trys mėnesiai ir pastaruoju me
tu vėl suintensyvėjo smurtas. 
Irako prezidentas Jalai Talaba-
ni pareiškė nesitikįs, kad naujo
ji šalies vyriausybė bus sufor
muota iki savaitgalio. Susitarti 
n iekaip nepavyksta pagrindi
nėms politinėms jėgoms — ši
i tams, kurdams ir sunitams. 

DUBAI 
Irako „ai Qaeda" internete 

paskelbė, kad jos narys bandė 
nužudyti laikinąjį šalies prem
jerą Iyad Allawi. Automobilį su 
sprogmenimis vairavęs mirti
n inkas atakavo I. Allawi auto
mobilių vilkstinę, kai premjeras 
važiavo namo po pasitarimo. 
Per sprogimą žuvo vienas poli
cininkas, o dar keturi buvo su
žeisti. I. Allawi nenukentėjo. 

Condoleezza Rice: Lietuva mus Įkvepia 
I Lietuvą iškart po vizito 

Rusijoje atvykusi JAV valstybės 
sekretorė Vilniuje dalyvauja 
NATO valstybių užsienio reika
lų ministrų susitikime. 

Trečiadienį Vilniuje prasi
dėjo vienas didžiausių kada 
nors mūsų šalyje vykusių tarp
tautinių forumų — neformalus 
NATO šalių užsienio reikalų mi
nistrų susitikimas. Tai yra pir
mas NATO šalių užsienio rei
kalų ministrų susitikimas, ku
ris vyksta ne Briuselyje. 

Beje, trečiadienį aukštą 
viešnią Vilniaus oro uoste pasi
tiko ne tik Lietuvos pareigūnai, 
bet ir kariai bei jaunieji krepši
ninkai. 

C. Rice sutikimo ceremoni
joje dalyvavo Lietuvos kariuo
menės vadas generolas majoras 
Valdas Tutkus, Afganistano Go-
ro provincijos atstatyme daly
vausiančiai Lietuvos komandai 

vadovausiantis pulkininkas lei
tenantas Gintautas Zenkevičius 
ir šios komandos nariai. 

J a u sulaukta i r pirmųjų 
aukštų užsienio svečių atsiliepi
mų apie Lietuvoje vykstantį 
tarptautinį renginį. Diplomatai 
ir NATO atstovai liko patenkin
ti trečiadienio vakarą Vilniuje 
vykusia NATO užsienio reikalų 
ministrų vakariene, kurios me
tu aptarti NATO dialogo stipri
nimo klausimai. 

Per uždarą diskusija, kurią 
vienas NATO pareigūnas apibū
dino kaip „politiškiausią disku
siją jo patirtyje", aptar ta gali
mybė išplėtoti NATO veiksmus 
Artimuosiuose Rytuose, Vidur
žemio jūros regione. Taip pat 
ministrai diskutavo apie NATO 
ir Europos Sąjungos santykius. 

Pavardės prašęs neminėti 
oficialus NATO pareigūnas pa
sakojo, jog vakarienės metu di

džiausias dėmesys buvo skirtas 
Artimųjų Rytų regiono proble
mai, tačiau apie konkretų NA
TO vaidmenį ten nebuvo kalba
ma, tiesiog svarstoma, kaip 
ta rp taut inės bendruomenės na
riai turė tų padėti Artimųjų Ry
tų taikos procesui. Anot jo, pir
mieji žingsniai turėtų būti daro
mi Gazos regione. 

Neformalios vakarienės me
tu vienas iš ministrų pateikė 
konkretų pasiūlymą dėl spren
dimų priėmimo NATO organiza
cijoje, kad jis būtų lankstesnis. 

„Tai vertinama kaip pirma
sis žingsnis, kaip būtų galima 
lengviau, lanksčiau pri imti 
sprendimus šioje didelėje orga
nizacijoje. Daugelis konferenci
jos dalyvių pažymėjo, kad kaip 
tik to ir tikisi iš NATO politinio 
dialogo", kalbėjo vienas pavar
dės nenorėjęs atskleisti užsienio 
šalies pareigūnas . 

Benediktas XVI priklausė Hitler jaunimo gretoms 

Atkel ta iš 1 psl . 
1944 m. rugsėjį, sulaukęs tar
nauti armijoje t inkamo am
žiaus, J. Ratzinger buvo paleis
tas iš „Flak" ir paimtas į darbo 
komandą, kuriai vadovavusį 
žmogų apibūdino kaip „mus te
rorizavusį fanatiką ideologą". 

J . Ratzinger prisimena, 
kaip gilų vidurnaktį jų grupę 
pakeldavo iš lovų, ir atėjęs Hit
ler elitinių pajėgų SS karinin
kas, pasinaudodamas jų mie
guistumu, paimdavo naujokais 
kelis „savanorius". 

„Daug geros valios kolegų 
taip prievarta ir buvo paimti į 
tarnybą", rašė būsimasis popie
žius. 

1944 m. lapkritį J . Rat
zinger praėjo pagrindinį vokie

čių pėstininkų mokymo kursą, 
tačiau dėl ligos didžiojoje dalyje 
karinių pratybų j am leista ne
dalyvauti. 

Priartėjus sąjungininkių 
priešakinėms linijoms, J . Rat
zinger dezertyravo iš armijos ir 
grįžo į šalies pietuose esantį 
Traunstein miestą, kur mokėsi 
seminarijoje. 

Miestą pasiekę amerikiečių 
kariai J. Ratzinger name įkūrė 
savo štabą. 

Jis buvo palaikytas fašistų 
kariu ir t rumpam uždarytas į 
karo belaisvių stovyklą, bet bir
želį, praėjus daugiau kaip mė
nesiui po nacistinės Vokietijos 
kapituliacijos, buvo išjos paleis
tas. 

J. Ratzinger išrinkus popie

žiumi, dviejų JAV žydų organi
zacijų pirmoji reakcija leidžia 
manyti , kad Antrojo pasaulinio 
karo laikų Vokietijos praeitis 
negrįš jo persekioti. 

„Nėra įrodymų, patvir t i 
nančių, kad jis padarė kokių nu
sikaltimų ar buvo susijęs su nu
sikaltimais, tačiau įstojimas į 
Hitler jaunimo kuopą nėra tai, 
kuo norėtum pasigirti savo gy
venimo aprašyme", sakė Los 
Angeles veikiančio Simon Wie-
senthal centro įkūrėjas ir vado
vas rabinas Marvin Hier. 

Tuo tarpu Izraelis išreiškė 
viltį, kad naujasis popiežius 
seks savo pirmtako, iš Lenkijos 
kilusio Jono Pauliaus II pėdo
mis ir pasisakys prieš neapy
kantą žydams. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

k Paruošto AušnU Sakalaitė 
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Sisrty eight l e s son . (Siksty 
eith leson). 
T h e dea th o f P o p e J o h n 
P a u l t he Second . (Tha deth 
af Poup Džan Pol tha Sekand) 
— Popiežiaus Jono Pauliaus 
antrojo mirtis. 
T h e whole w o r l d is m o u r -
n i n g the d e a t h of o u r 
be loved Pope J o h n P a u l O. 
(Tha hol uorld iz mourning tha 
deth af aur bylavd Poup Džan 
Pol II) — Visas pasaulis liūdi 
mirusio mūsų mylimo popie
žiaus Jono Pauliaus H. 
Did you kno w t h a t h e w a s 
t h e first n o n - I t a l i a n pope 
i n over four h u n d r e d y e a r s ? 
(Didž jū nou thęt hy uoz tha 
first nan-Itelijan Poup in over 
for handred jyrs) — Ar žinojai, 
kad jis buvo pirmas neitalas 
popiežius per daugiau kaip 
keturis šimtus metų? 
I know, t he wor ld n e e d e d 
someone w h o h a d expe -
r i e n c e d su f fe r ing u n d e r 
C o m m u n i s m . (Ai nou, t ha 
uorld nyded samuon hū hed 
ekspyriensd safering ander 
Komjūnizm) — Aš žinau, pa
sauliui reikėjo asmens, kuris 
buvo patyręs komunizmo val
dymo kančias. 
H e was perfect for t h e t ime 
t h a t the I r o n C u r t a i n fell. 
(Hy uoz perfekt for t h a taim 
thęt tha Airon Kiurtan fel) — 
Jis buvo tinkamiausias laiko
tarpiui, kai sugriuvo geležinė 
uždanga. 
I t was wonderful w h e n h e 
refused to v is i t Moscow un-
ti l he visits L i t h u a n i a . (It 
uoz uanderful uen he refjuzd tū 
vizit Maskau antil hy vizits 
Lithuenija) — Buvo nuostabu, 
kai jis atsisakė lankytis Mask
voje, pirma neaplankęs Lietu

vos. 
The p e o p l e of L i t h u a n i a 
were so h a p p y w h e n h e 
came t o L i t h u a n i a a n d s a id 
Mass a t t h e Hil l of Crosses . 
(Tha pyple af Lithuenija uer 
sou hępy uen hy keim t ū 
Lithuenija ęnd sed Męs ęt tha 
Hil af Kroses) — Lietuvos 
žmonės buvo tokie laimingi, 
kai j i s atvyko į Lietuvą ir 
Kryžių kalne aukojo Mišias. 
He w a s t r u l y t he o n e t h a t 
was m e a n t t o be p o p e a t 
tha t t i m e . (Hy uoz trūly tha 
uon thęt uoz ment tū by poup 
ęt thęt taim) — Jis tikrai buvo 
tas, kuriam skirta būti popie
žiumi tuo laikotarpiu. 
I hope t h e p o p e t h a t t h e 
ca rd ina l s choose nex t will 
be as good for t h e w o r l d (Ai 
houp t h a poup thęt tha kardi-
nals čuz nekst uil by es gud for 
tha uorld) — Aš tikiuosi, kad 
popiežius, kurį kardinolai iš
rinks, bus taip pat geras pa
sauliui. 
I don ' t w a n t t o t h ink a b o u t 
it yet . (Ai dont uant t ū think 
ebaut it jet) — Aš kol kas apie 
tai nenoriu pagalvoti. 
You a r e r i g h t , b u t w e h a v e 
to face r e a l i t y a n d I j u s t 
hea rd o n t h e radio , t h a t w e 
have a n e w pope , h e i s 
going t o cal l himself Bene-
dict t h e S i x t e e n t . ( Jū a r 
raith, bat ui hev tū fais reality 
ęnd I džest hiord an the reidijo 
thęt u i hev a njū poup, hy iz 
going tū col himself Benedikt 
the Sikstynt) — Tavo tiesa, bet 
mes tur ime žiūrėti realiai ir aš 
tik neseniai girdėjau per radi
ją, kad tur ime naują popiežių, 
jis vadinsis Benediktas Šešio
liktasis. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS T U R T A S 

GREIT PARDUODA 
Landmark 

~ ^ » properties -BĮsa 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobii 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

GrtLHfc 
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Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VooeMs* 773*54-7829 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer @ worldneLatt.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

. .D raugo " ske lb imu skyr ius 

Tel. l-77J-$S5-9500 

Krovinių gabenimas; 
lėktuvu į visas pasauSo sahs 

Air Freitfit 
% Automobiliu pirkimas bei 
į siuntimas i visas pasaulio šafts 

:':::";S:'>? - / : 

'Smalt Packaaes 

Kroviniu pervežmas 
visoje Amerikoje. •• 

Trucktog 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estiicm Baltarusijoje bei Ukrainote 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 TeL 1 708-599-9680 
Ftne. I 708-599 9632 TeL 1 800-775-7363 

Mielam draugui 

A t A 
PRANUI MICHELEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ONUTĘ, posūnį ROMUAL
DĄ DAUKŠĄ su šeima, Lietuvoje brolį vys
kupą VLADĄ MICHELEVIČIŲ, seseris vie
nuolę BENJAMINĄ, JANINĄ VELIČKIENĘ 
su šeima ir kitus gimines bei draugus Lietu
voje ir Amerikoje, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kar tu liūdime. 

Regina ir Leonas Raslavičiai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Aleksas Smilga 

Af A 
STEFANIJAI GRYBAUSKIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnų VYTENĮ, mūsų valdybos narę marčią LO
RETĄ, jų šeimą bei visus gimines ir kartu 
meldžiamės. 

Ateitininkų, namų valdyba 

AUKOS LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 

$100 Teresė Česnaitis, Romas Sakadolskis. 
$50 Frances Pakalka, V. Valavičienė, Aleksandra Budvy-

dienė, Raminta Marchertienė. 
$45 Stasy Korres, Danutė Bilaišienė. 
$30 Sofija ir Stasys Džiugai. 
$25 Halina Bagdonienė (dukart po $25), Stasė Bacevi

čienė, Vida Maleiška. 
$20 M. Markulienė, J. Jakševičienė, Sofija Vakselienė. 

Marija Stoškienė, Monica Gudaitienė, O. Žukauskas, 
Bronė Mikulskienė, Aldona Šmulkštienė, Česlovą 
Bačinskienė, Roma Balčiūnas, Genovaitė Juodikis, 
Regina Kreivėnienė, Laima ir Antanas Luneckai, So
fija Jelionienė, Emilija Ambrozaitienė. 

$15 Marija Kuprienė, Aldona Sobieskienė, Vanda Braz-
džiūnienė, Regina Matonis, Jadvyga Zalagėnienė. 
Ona Norvilienė, Dalia Butėnas. 

$10 Juzefą Šimaitienė, Birutė Prapuolenienė, Marija Še
duikienė, Ona Gradinskienė, Stefa Miliauskienė, Ge
novaitė Pivoris, Emilija Daugirdienė, Birutė Razmi
nas, Aldona Sobieskienė, Marija Andriuškienė, Ona 
Galvydienė. 

$5 Irena Mironas, S. Sakevičienė, Nijolė Grigaliūnienė, 
Marija Šeduikienė, Edita Giedraitienė, Marija Strun-
gienė, Valė Ralienė, Ada Dubauskienė, Natalija So-
deikienė, Marija Katkienė, Pranciška Sterbienė. 

Lietuvos Dukterys dėkoja mieliems aukotojams ir prašo 
jiems Aukščiausiojo palaimos. 

IŠNUOMOJA 

For R e n t 
2 bdrm. heated apartment 

near Caiifornia & Archer Ave. 
$800/mo. Call after 6 p.m. 

312-623-8603. 

Kedzie & 72 St. 
furnished, heated 4 room. 

2 bdr. apt., $565 plūs security 
deposit. Call 773-544-9018 

or 630-853-0184 

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

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

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

i Pos'rtions available in VVisconsin, 
Indiana, and Colorado. 

Experienced Cariegivers on(y. 
Driving skills and good English 
required. Call 262-675-8044 

WlNDOW VVASHERS/GUTTER CLEANERS 
Must have o w n car. Men & 

VVomen 1-3 persorr teams. Mon-
Sat 7am-5pm, ful l t ime or part 

t ime. Make SlOO+per person, PAID 
DAILY. No experience needed, wil i 
train. Residential only/suburbs & 

city. Come today St start tomorrow 
Pnme Time Windoyy Cleaning, IrK 
515 E. CoM Rd *20& AHington Hts 

(Arl ington Office Sauare) 
190 to ArfHtsRd, Nort to Gotf, SE 
comer. Across f rom Valli Produce. 

Ask for WiB. 

PASLAUGOS 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedzie Crtago. L 60629 
PiBkyba, instafovTnas. 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-5*1 1»33 

N a m a m s Paskolos, Apdraustos Sąska i tos 

MUTUAL FEDERAL SAVTNGS 
AND LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO 

2232 West Cermalc Road, Oucaęo.IL 60608 
(773) 847-7747 

Slephen M. Oksav, Prezitkni 
aitUrxnaMfWn O U $ * f it ApfUtdtią Kaif im Metą. 

http://worldneLatt.net
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Čikagoje ir apylinkėse TARP MŪSŲ KALBANT 
Petras Petrutis 

Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai 
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Fondo metiniame 

narių suvažiavime 2005 m. balandžio 30 d., 9:30 vai. ryto, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Dalyvaukite ir pasisakykite už sugrįžimą prie to, kas jungia 
mus visus — už sugrįžimą prie svarbių lietuvybės išlaikymo darbų 
— balsuojant už pristatytus įstatymus. 

Jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, įgaliokite kitą suvažia 
vime dalyvaujantį Lietuvių Fondo narį arba vieną iš Lietuvių Fondo 
vadovybės narių, atsiųsdami įgaliojimą į Lietuvių Fondo raštinę, 
14911-127th Street, Lemont, iL, 60439. SK. 010983 

MININT VIOLETOS KAROSAITES 
mirties šešiol iktas met ines , 
kartu prisimenant jos tėvus a.a. 
Vytautą ir Oną Karosus, šven
tos Mišios bus aukojamos 
balandžio 24 d., sekmadienį , 
10:30 v.r. tėvų jėzuitų koplyčio
je. Visi kviečiami dalyvauti a r 
bent pasimelsti už jų sielas. 

AUTOBUSAS Į BALETĄ „Gi-
selle", balandžio 20 d. išvažiuo
ja iš Pasaulio lietuvių centro 
11:30 v.r. 

PARODYDAMAS PASITIKĖJIMĄ 
Lietuvių fondu, V y t a u t a s J . 
Graužinis, Elgin, IL, asme
niškai įteikė LF valdybos pir
mininkui Arvydui Tamul iu i 
1,200 dol. čekį. LF vadovybė 
dėkoja gerbiamam Graužiniui 
už dosnumą ir pasitikėjimą. 

MOTINOS DIENOS PROGA, 
balandžio 30 d., 6:30 v.v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
vyks miuziklas „Gyvenimo 
kelias". Miuziklą at l iks debiu
tuojantys aktoriai , šokėjai ir 
dainininkai. Po spektaklio visus 
linksmins da in in inkas J o n a s 
Domarkas. Vietas prašome re
zervuoti tel.: 708-228-3157 ir 
312-804-5012 (vietų skaičius 
ribotas). 

LIETUVOS BALETO ŽVAIGŽDĖ 
Mindaugas Baužys, šiuo metu 
šokantis su Boston baleto 
grupe, šoks „Giselle" balete su 
Salt Creek bale to grupe. 
Pasirodymas vyks balandžio 23 
d., 7 v.v. ir balandžio 24 d., 2 
v.p.p. College of Du Page 
McAninch Arts Center , 425 
Fawell Blv., Glen Ellyn, IL. Del 
bilietų skambinti tel. 630-942-
4000. 

BILIETUS Į „CAVALLERIA RUS-
TICANA" OPERĄ dar galima įsi
gyti „Seklyčioje7", 2711 W. 71st 
Street, Chicago, nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir šeštadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., tel. 773-476-2655. 
Bilietų kasa pr ieš spektaklį, 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
Mortono mokyklos vestibiulyje, 
2423 So. Austin Blvd., Cicero, 
bus a t idaryta nuo 1 v.p.p. 
Valdybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus operos lankytojus 
prašo apsirūpinti bilietais iš 
anksto. Kaip papras ta i , pas
kutinėmis minu tėmis prieš 
spektaklį, prie kasos susidaro 
kamštis, p r i t r ūks t a laiko ir 
pageidaujamų bilietų pasirin
kimui, be to, spektaklis pra
sidės 3 v.p.p. punktual iai . Dėl 
informacijos skambinki te pir
mininkui, tel. 773-925-6193. 

GEGUŽĖS 8 D., SEKMADIENI, 3 
v.p.p. Šventojo Vardo katedroje, 
Čikagoje vyks lietuviškos eku
meninės pamaldos, skirtos karo 
aukų ir visų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės nukentė
jusių a tmin imui . Dalyvaus 
lietuvių visuomenės organizaci
jos, institucijos ir parapijos 
Visas organizacijas prašome 
prisidėti ir remti šių pamaldų 
organizavimą, su vėliavomis 
dalyvauti liturgijos procesijoje 
atstovaujant l ietuvių visuo 
menę. Visus chorus prašome 
sutartinai dalyvauti bendromis 
įriesmėmis. Šiai Atminimo ir 
Maldos dienai paskirkime ypa
tinga pagarbą, dalyvaukime 
šiose pamaldose ir paraginkime 
kiekvieną lietuvį šią datą 

paženkl in t i de ramu sus ikau
pimu. Daugiau informacijos 
ALTo tel. 773-735-6677, faks. 
773-735-3946 , a rba e -paš tu : 
AltCenter@aol.com. 

BALANDŽIO 23 D., ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 1 v.p.p. iki 2:30 v.p.p. Bočių 
menėje, PLC, Lemonte, įvyks 
apvalaus stalo advokatų dis
kusijos, kuriose dalyvaus advo
katai : Povilas Zumbakis, Algi
man ta s Kėželis, Regina Naru-
šienė ir vienas iš Lietuvių fondo 
tarybos nar ių advokatų. Dis
kusijos nagrinės Lietuvių fondo 
siūlomus įstatus. Visuomenė ir 
spaudos atstovai kviečiami 
dalyvauti . 

ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 14 D., 
Ateitininkų namuose, nuo 6 v.v. 
iki 11:30 v.v. vyks a.a. Shelly 
Rėkla i t ienės prisiminimo va
ka ronė . A.a. Shelly, Povilo 
Rėklaičio žmona, mirė 35 metų, 
nuo melanomos vėžio. Aukos 
parems Povilo 4 vaikučius ir 
dal is aukų bus sk i r ta mela
nomos tyrinėjimams. Prisimi
nimų vakaronėje bus vakarienė, 
saldumynų stalas, veiks baras , 
g i tara gros Povilas Strolia, vyks 
varžytinės. Dėl bilietų kreiptis į 
Deana Stankait ienę, tel. 630-
734-9293. 

FAUSTO STROLIOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. Mi
šios Pal . Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, visos Mišių 
dal ių giesmės reprezentuos 
Faus to Strolios kūrybą. 12:30 
v.p.p. koncertas Pasaulio lietu
vių centro Lietuvių fondo salėje. 
J muzikinį F. Strolios koncertą 
per Danguolę Griganavičienę 
bilietus j au užsakė buvę Uchtės 
gimnazijos mokiniai. Kviečiami 
visi. 

AUT08USAS | „CAVALLERIA 
Rust icana" spektaklį, sekma
dienį, balandžio 24 d., iš 
Marąuet te Parko išvažiuos 1:15 
v.p.p. n u o Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios, 69th Str. ir 
Washtenaw; už 15 min. sustos 
ir pa ims keleivius Brighton 
P a r k e , prie Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 
44th Str . ir California. Valdybos 
p i rmininkas Vaclovas Momkus 
kviečia ir prašo, norinčius 
pasinaudoti autobusu, iš anksto 
registruotis „Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str. , Chicago, tel. 
773^176-2655. Bilieto ka ina 5 
dol. asmeniui. Autobusas išvyks 
laiku. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
, .Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
t a d a kviesime apsi lankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
t u r t i n s „Sodžiaus" kapela. 
Bilietus galima įsigyti iŠ anks
to, skambinan t Onutei Smil-
gienei, tel. 708-226-9482. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKYRIUS 
organizuoja autobusą į „Caval-
leria Rusticana", balandžio 24 
d., ir į „Žuvėdrą" gegužės 1 d. Į 

TOMAS BRAZAITIS 
NEBERAŠO 

Seniai (gana seniai), vieną 
vakarą gurkšnodami kavutę, 
šnekėjome apie mūsų išeivijoje 
besireiškiančias teisybes ir ne
teisybes. Vienas iš mūsų maž
daug taip išs i tarė: „Kas per 
bala, kad mūsų pinigingos insti
tucijos remia studijuojančius 
griežtuosius mokslus ir nerodo 
deramo dėmesio studijuojan
tiems literatūrą bei žurnalis
tiką". 

Kaip žinia, lietuvių išeivijo
je yra šimtai gydytojų, inžinie
rių, verslininkų, o žiniasklaido-
je (spaudoje, radijo ir TV sri
tyse) vos vienas ki tas profesinio 
lygio lietuvių tautybės, ar bent 
lietuvių kilmės žmogus. 

Vienas tokių buvo Tomas 
(Tom) Brazaitis ankstyvesniųjų 
lietuvių ateivių atžala. Tomas 

Brazaitis, gimęs ir augęs Cle-
veland, beveik 30 metų vadova
vo Cleveland „Plain Dealer" 
dienraščio Washington, DC, 
biurui. Jisai nekartą „Plain 
Dealer" puslapiuose kėlė oku
puotos ir atgimusios Lietuvos 
klausimus. Jis buvo naudingas 
ir reikalingas. Tomas Brazaitis, 
pakirstas vėžio ligos, š.m. kovo 
29 d. iškeliavo į anapus. 

J a m mirus, „Plain Dealer" 
dienraštyje buvo parašyta: 
„Tom Brazaitis, a provacative, 
elegant writer, who was the 
heart and soul of The Plain 
Dealer's' VVashington bureau 
for nearly 30 years, died 
VVėdnesday, after a long strug-
gle with kidney cancer..." 

Brazaičiai, o taip pat ir 
Greičiai (Regina Greičiūtė -

DAILĖS KONKURSAS 

Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skir tas 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 15-os metų sukakčiai 
paminėti. 

Konkurso organizatoriai: JAV LB Kultūros taryba ir 
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

Tema — „Atgimusi Lietuva". 
Technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, grafika, 

tempera ir kt . 
Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 

m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. amžiaus. 
Konkurso darbų atsiuntimo terminas ik i 2005 m. lap

k r i č io 1 d. 
Darbai bus premijuojami: pirmoji premija 300 dol.; dvi 

antrosios premijos po 200 dol. ir trys trečiosios premijos po 
100 dol. 

Konkursui kūrinius siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Kartu su darbu atsiųsti trumpą autoriaus biografiją. 

Darbo kitoje pusėje užrašyti vardą, pavardę, amžių ir nuorodą 
„Dailės konkursui". 

Kilus k laus imams, kreiptis į Laimą Apanavičienę 
Čiurlionio galerijos adresu arba e-paštu laimaa@hotmail.com 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

1 

L I E T U V I Ų DAILĖS M U Z I E J U J E , L e m o n t e 
vyksta lietuvių dai l in inko - tapytojo 

ir skulptor iaus - P a u l i a u s K a n t o iš New York 
p a r o d a „Corning H o m e " (Sugrįžimas). 

Visi mielai kviečiami apsilankyti . 

Muziejus dirba: šešt. — sekm.. 11 v.r. — 2 v.p.p. 

operą autobusas išvyksta 1:30 
v.p.p., į „Žuvėdrą" - 2:30 v.p.p. 
iš Pasaulio lietuvių centro. 
Autobuvo vietas užsisakyti gali
ma telefonu 708-346-0756. 
Kaina 10 dol. žmogui. 

„LIETUVIAI AMERIKOJE" -
fotoparoda, vyksianti balandžio 
22 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Parodos autorius foto
menininkas Jonas Kuprys. Ar 
mes esame lietuviai, gyvenan
tys Amerikoje? Jei taip, ši paro
da apie mus. Atvykite ir įsi
tikinsite. Lauksime visų! 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., 9 v.r.. Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Lauksime 

JAV LB apylinkių valdybų, JA^ 
LB Tarybos narių ir visų apy 
gardos narių, kuriems rūpi JA^ 
LB veikla. Dėl informacijo 
skambinti Aušrelei Sakalaitei 
tel. 630-243-6302. 

•astern 
€UROR€ 

Illinois 

Korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE" 

mailto:AltCenter@aol.com
mailto:laimaa@hotmail.com


Tomo Brazaičio motina) buvo 
vieni iš tų, kur ie anksčiau 
steigė lietuviškas organizacijas 
ir jose gyvai reiškėsi. J ie rū
pinosi lietuvių namų ir bažny
čių statybomis. Greičių šeima 
pasižymėjo muzikalumu. Re
gina Greičiūtė (Brazaitienė) 
ilgokai vargonavo Cleveland 
Dievo Motinos parapijos baž
nyčioje. Jos brolis (smuikinin
kas) grojo simfoniniuose orkes
truose. Kitas brolis buvo medi
cinos gydytojas. Galima teigti, 
kad Greičiai-Brazaičiai vietos 
lietuvių visuomenėje dažnai 
užimdavo iškiliausias vietas. 

Tomas Brazaitis mokslinosi 
katalikiškose mokyklose. Bai
gęs pradžios mokslus, lankė St. 
Joseph aukštesniąją mokyklą. 
J is buvo pavyzdingas mokinys 
ir geras sportininkas. Jo portre
tas ir dabar kabo mokyklos 
„Hali of Fame" patalpose. 

Vėlesnėms studijoms pasi
rinko John Carroll universi
tetą. Studijuodamas žaidė uni
versiteto krepšinio komandoje. 
Tąsyk jo pavardė, pabrėžiant jo 
lietuviškąją kilmę (kaip dabar 
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Tomas Brazaitis. 

Ilgausko pavardė) dažnai buvo 
minima miesto ir apylinkių 
žiniasklaidoje. Būtina pami
nėti , kad Brazaičiui nebuvo 
svetima ir Cleveland LSK 
„Žaibo" krepšinio komandos 
apranga. 

Baigęs karinę tarnybą lei
tenanto laipsniu, reporteriavo 
„East Cleveland Leader" laik
raštyje. Paskui buvo vienas iš 
pagrindinių redaktorių Colling-
wood spaudos leidykloje. Šiai 

leidyklai priklausė trys regio
niniai laikraščiai. Paskui įsi
darbino „Plain Dealer" dienraš
tyje. Iš pradžių dirbo redakcijo
je, o vėliau buvo paskirtas dien
raščio Washington biuro ve
dėju. Be pagrindinio darbo, 
kiekvieną sekmadienį užpildy
davo „Plain Dealer" skaitytojų 
dėmesio sulaukusią skiltį. 

Tomui Brazaičiui, brendu
siam lietuviškoje aplinkoje, 
nebuvo svetimi lietuvių pagrin
diniai siekiai. Jisai lankydavosi 
Washington veikiančioje Lietu
vos Respublikos ambasadoje. 
O, rašydamas „Plain Dealer" 
dienraštyje, nepraleisdavo pro
gos paminėti lietuviškojo pa
saulio svarbesniuosius įvykius. 

Tomas (Tom) Brazaitis mi
rė ir buvo palaidotas Washing-
ton, DC. Liūdi velionio žmona 
Eleonor Clift, „Newsweek" žur
nalo redakcijos narė. Liūdi ben
dradarbiai, skaitytojai ir gimi
naičiai. Liūdime ir mes. 

(Naudotasi „Plain Dealer" ir 
Ingridos Bublienės, Lietuvos Res
publikos garbes konsulės, informa
cija) 

L I E T U V I Ų VEIKLOS ATEITIS 
Pasikalbėjimas su LF Ta

rybos nariu ir „Amerikos šir
dies sąjungos" (American Heart 
Association) vicepirmininku 
Marium Kasniūnu. 

— Kada įs i jungėte į LF 
veiklą? 

— Aš dvi kadencijas buvau 
išrinktas LF Kontrolės komisi
jos nariu. Praeitais metais 
buvau išrinktas į LF Tarybą. 
Tai jau treti metai, kai aktyviai 
dirbu su LF. 

— Kodėl įstojote į Lie
tuvių fondą? 

— Jau gana ilgai žinojau 
apie LF ir jo gerus darbus. Kai 
mano trys vaikai paaugo ir 
pradėjo lankyti l i tuanis t ines 
mokyklas, aš įsijungiau į darbą 
su mokyklomis. Pi rmiausia 
buvau „Žiburėlio" mokyklos 
pirmininkas, taip pat įsijun
giau į Lietuvių Montessori 
draugiją. 

Po to buvau Maironio li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komiteto pirmininku. Tuo laiku 
teko spręsti problemą, ką dary
ti su labai greitai augančia 
mokykla, kuriai reikėjo naujų 
klasių. Pasaulio lietuvių centre 
buvo vietos, taigi, pradėjome 
ieškoti piniginės pagalbos. 
Sudarėme planą pastatyti sep
tynias klases. Tėvai labai gau
siai atsiliepė į prašymus, tačiau 
stambesnė pagalba atėjo iš LF. 
Tada ir pajutau, kaip ši organi
zacija rūpinasi lietuvių jau
nimu ir jam padeda. Su LF 
pagalba mes greitai pastatėme 
septynias klases ir didesnis 
skaičius vaikų galėjo lankyti 
bei tęsti mokslą lituanistinėje 
mokykloje. 

Dar vėliau, įsijungiau kaip 
direktorius į Dainavos stovyk
los tarybą. Stovyklai reikėjo 
pagalbos įvairiems pataisy
mams. Vėlgi, LF atsiliepė į 
mūsų prašymus ir parėmė 
stovyklos remontą. Aš buvau 
labai dėkingas LF už pagalbą. 
Vėl pajutau LF rūpestį padėti 
lietuvių jaunimui. 

Galiausiai, panorau ir pats 
prisidėti prie LF darbų. Iš 
vienos pusės, kadangi dirbu 
profesinį darbą su ne pelno 

Marius Kasniūnas. 

siekiančia organizacija ir turiu 
patirties, o taip pat ir dėl to, 
kad norėjau savo darbu 
padėkoti LF už pagalbą lietu
vių jaunimui bei kitiems. 

— Kokia y r a J ū s ų pro
fes inė patirtis? 

— Aš užimu Senior Vice-
President pareigas American 
Hear t Association organizacijo
je. American Heart Association 
yra didžiausia JAV ne pelno 
siekianti sveikatos organizaci
ja. Čia dirbu jau virš 13 metų. 

— Ka ip te patirt is 
naudinga LF? 

— American Heart Asso
ciation surenka apie 600 mili
jonų dolerių per metus. Ši orga
nizacija laikosi labai aukštų 
etikos standartų, išdalindama 
pinigus moksliniams širdies 
ligų tyrimo darbams. Mano 
darbas reikalauja, kad aš 
dirbčiau drauge su šios organi
zacijos valdybomis ir jos taryba, 
kurios yra sudarytos iš sa
vanorių. 

Mūsų organizacija ir LF 
yra panašios savo įsikūrimu, 
istorija, augimu bei plėtimusi 
Amerikoje. Asociacija taip pat 
renka pinigus įvairiais būdais, 
juos investuoja, turi savo gaires 
ir į s t a tus , nurodančius, kad 
pinigai būtų naudojami tik 
širdies ligų moksliniams tyri
mams ir visuomenės informa
vimui. Kaip ir Lietuvių fonde, 
American Hear t Association 

ta ryba yra sudaryta iš ne
apmokamų savanorių, kurie 
tiki mūsų organizacijos tik
slais. Mūsų organizacija dirba 
j au virš 90 metų. 

— Kaip J ū s ų pat ir t i s 
n a u d i n g a l i e tuv ių v isuo
menei? 

— Man rūpi, kad mūsų 
vaikai turėtų užtikrintą lietu
višką veiklą savo gyvenime. 
Mano visuomeninė veikla yra 
skirta padėti organizacijoms, 
kurios, kaip aš tikiu, galės tuo 
pasirūpinti. 

— Kaip ver t ina te LF 
veiklą dabar ir ko t ikitės iš 
LF ateityje? 

— Mano nuomone, LF yra 
stipri organizacija, kuriai rūpi 
lietuviška veikla. Kai pasi
žiūriu į visus LF Tarybos ir 
Valdybos narius, ypatingai 
tuos, kurie dirba 40 ir daugiau 
metų, aš regiu tą nepa
vargstantį pasiryžimą tobulinti 
ir auginti LF, — ne dėl 
asmeninės garbės, tačiau tam, 
kad padėti išlaikyti lietuvišką 
veiklą. Tai mane verčia labai 
gerai vertinti LF ateitį. 

— Je igu LF nariai Jums 
a t s i ų s t ų savo įgal ioj imus, 
kaip balsuotumėte dėl LF 
įstatų? Kodėl? 

— Kadangi man yra svar
bus lietuviškas mano vaikų 
auklėjimas, man yra labai svar
bus ir organizacijų, padedančių 
lietuviškai veiklai, l ikimas. 
Todėl aš labai rūpestingai seku, 
kad bent kokie pakeitimai būtų 
daromi tik tam, kad užtikrintų 
pagalbą mūsų jaunimui tolimo
je ateityje., 

Aš asmeniškai balsuosiu už 
įstatų priėmimą. Žinau, kad 
mano darbovietėje įstatai taip 
pat buvo keičiami per organi
zacijos gyvavimo istoriją, nes, 
organizacijai augant, taip pat 
reikėjo patobulinti ir įstatų 
kalbą. Todėl lygiai taip pat aš 
vertinu ir LF įstatų patiksli
nimus — manau, kad jie tik 
pasitarnaus bendram lietuvių 
visuomenės labui. 

Kalbėjosi 
Vaida Maleckaitė 
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