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Laisvės gynėjų dieną — raginimai nebūti abejingais 

Valstybės ir miesto vadovai Sausio 13-osios aukų atminimą pagerbė Vilniaus An
takalnio kapinėse. Olgos Posa&kovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) — kus ragina žmones būti neabejin-
Minint 1991 metų sausio 13-osios so- gaiš. 
vietinės agresijos penkioliktąsias Kalbėdamas iškilmingame Sei-
metines, prezidentas Valdas Adam- mo posėdyje Lietuvos vadovas reto

riškai klausė, kodėl per penkiolika 
metų taip suvešėjo abejingumas 
tam, „kas tada atrodė šventa — žu
vusiųjų atminimui, tautos verty
bėms ir mūsų istorijai". 

„Labai nuoširdžiai norėčiau, 
kad Lietuva keistųsi. Kad žmonės, 
ypač jaunimas, nebūtų abejingi savo 
tėvų ir senelių išgyvenimams, savo 
istorijai, savo Lietuvai. Nuoširdžiai 
linkėčiau, kad po kiekvienų rinkimų 
čia susirinkęs naujas Seimas, ne
priklausomai nuo sudėties ir val
dančiosios daugumos, prisimintų At
kuriamojo Seimo darbo metus. Ir 
prisimintų svarbiausią tų metų 
bruožą — drąsą nebūti abejingam 
savo tautai ir valstybei, jos šiandie
nai ir ateičiai. J u k būtent abejingu
mas šiandien labiausiai ardo žmogų 
ir visuomenę, būtent abejingumas 
yra ta blogio sėkla, kurią, deja, spėjo 
pasėti Lietuvos okupantai", — sakė 
V. Adamkus. 

V. Landsbergis: teis ingumui vykdyt i būtinas planas 
Vilnius, sausio 13 d. (BNS) — 

Norint pasiekti teisingumą sausio 
13-osios byloje, būtinas teisinių ir 
diplomatinių veiksmų planas, teigia 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkas, euro-
parlamentaras Vytautas Landsber
gis. 

„Nejau negalėtų susėsti parla
mento, Užsienio reikalų ministerijos 
ir prokuratūros vadovai, kad per ke
lias dienas sutartų, prezidentui pri
tariant, dėl diplomatinių ir teisinių 
veiksmų plano?" — iškilmingame 
Laisvės gynėjų dienai skirtame Sei
mo posėdyje sakė V. Landsbergis. 

Pasak jo, Lietuva turėtų drąsiai 
ir ryžtingai reikalauti nusikaltusių
jų per 1991 metų sausio 13-osios so
vietinę agresiją atsakomybės, kom
pensacijų žuvusiųjų ar nukentėjusių 

sausio 13-ąją šeimoms. 
„Atsakinga už agresiją ir tarp

tautinės humani tar inės teisės pažei
dimus valstybė, ta i yra Rusija, turė
tų bent kompensacijas išmokėti. Ta
čiau kam jai mokėti, jei Lietuva nė 
neprašo. O čia tu rė tų skambėti visai 
aiškus oficialus reikalavimas. Tačiau 
ir vėl — kaip tu ko pareikalausi, kad 
ir paprasto teisingumo, jei bijai, kad 
nusikaltėlių globėjas šiek tiek susi
erzins. Daraisi nusikaltimo dengimo 
paklusni dalis", — kalbėjo V. Lands
bergis. 

Pr iminęs , jog sausio 13-osios 
naktį, nepabūgę t ankų ir automatų, 
žmonės agresoriams į veidus šaukė 
„Fašistai!". 

Kevirtadienį Seimo priimtą pa
reiškimą paraginant i Rusiją bendra
darbiauti t i r iant sausio 13-osios by

lą, V. Landsbergis vadino gana reikš
mingu, tačiau „panašesniu į laišką 
sau patiems, o ne Rusijai". 

E u r o p a r l a m e n t a s manymu, 
Seimas galėtų ryžtis priimti tiesiogi
nį laišką Rusijos Valstybės Dūmai, į 
kurį jau būtų galima tikėtis atsaky
mo. 

„Gal prabils Lietuvos parlamen
tas ir dėl žmonių santaupų, vis ne
šančių palūkanas Rusijos taupoma
jam bankui, o ne banko apvogtie
siems, gal bent Seimas kreipsis ir 
paprastu pasiūlymu kalbėtis dėl so
vietų okupacijos padarytos žalos. 
Kantrybė laimi, bet kantrybė nėra 
miegojimas. O niekas nebus labiau 
įgaliotas kalbėti apie tautos ir pilie
čių teises, negu šalies parlamentas", 
— kalbėjo V. Landsbergis, čia pat vil
damasis, Nukelta \ 6 psl. 

Jonui Kubiliui į te ik tas Santarvės ordinas 
Vilnius, sausio 13 d. (ELTA) — 

Penktadienį apdovanojimu už san
tarvės puoselėjimą pagerbtas ilga
metis Vilniaus universiteto rekto
rius, akademikas Jonas Kubilius. 

Tryliktojo Santarvės fondo lau
reato ordino „Pro augenda concor-
dia" teikimo ceremonija vyko Vil
niaus universitete, kur akademiko 
J. Kubiliaus vadovavimo metais išsi
lavinimą įgijo 65,000 diplomuotų 
specialistų. 

Šiemet 85 metų sukaktį švę
siantis garsus matematikas yra Vo
kietijos, Čekijos, Latvijos, Austrijos 
universitetų garbės daktaras, Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino II laipsnio ordino kavalierius. 

Naujos matematikos krypties — 
tikimybių skaičių teorijos — pagrin-

Jonas Kubilius 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

dejas parašė veikalą „Tikimybių 
metodai skaičių teorijoje", 4 uždavi-
nynus, 3 vadovėlius, šimtus moksli

nių ir publicistinių straipsnių. 
1944 metais Jurbarko rajone Er

žvilko miestelyje mokytojo karjerą 
pradėjęs J. Kubilius Vilniaus uni
versitetui vadovavo net 33 metus . 

Nuo 1962 iki 1992 metų J. 
Kubilius buvo Lietuvos mokslų aka
demijos prezidiumo narys, taip pat 
įvairių kitų mokslinių bei kultūrinių 
organizacijų narys ar vadovas. 

Visuomeninės labdaros organi
zacijos Santarvės fondas premijomis 
apdovanoti monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas, poetas Justinas Mar
cinkevičius, literatūrologė Viktorija 
Daujotytė-Pakerienė, prezidentas 
Algirdas Brazauskas , kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, aktorius 
Donatas Banionis bei kapucinų vie
nuolis Tėvas Stanislovas. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Prezidentas pastebėjo, kad žu
vusiųjų atminimas įpareigoja tiek 
dabartinėms, tiek ateities kartoms 
perduoti „ateities Lietuvą kaip iški
lios istorijos ir dvasios valstybę". 

„Vis dėlto tikiu Lietuva, kaip 
mūsų visų dvasios namais, tikiu 
tauta ir žmogumi. Tikiu, kad esama 
dvasinių galių, kurios budi kiekvie
name iš mūsų ir kurios ne tik verti
na praeitį, bet ir telkia ateities kū
rybai. Tikiu, kad Lietuva, apgynusi 
savo laisvę, N u k e l t a į 6 psl. 

Iš ateitininkų veiklos. 
Ar sausio 13-oji 
sustiprins patriotizmą? 
Tėvynės meilė ir sausio 
tryliktoji. 
Reklama turi turėti ribas. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Karaliai ir išminčiai. 
Mūsų šeimose. 
Muzika, įveikianti visus 
skirtumus. 
Siekiant nemirtingumo. 
JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skiltis. 
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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 

GYVYBES KULTŪROS 
JUDĖJIMAS 

Kas pasiekta 2005 metais? 
Kun. Kęstutis A. Trimakas 

2005-2006 ŠAAT veiklos metų šūkis 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba paskelbė 2005-2006 veiklos metų 
šūkį, kuris yra ypatingai atviras gyvybės kultūros puoselėjimui: „Gyvenki
me, veikime, kurkime per Kristų". 

Ateitininkų Federacijos kongresas 2006 metais 
Ateitininkų Federacijos kongreso rengimo komitetas išrinko šį šūkį 

2006 metų Kongresui: „Kristuje gyvenkime ir veikime". Gyvybės kultūros 
ugdymas labai derinasi su šiuo šūkiu. 

Leidiniai ir paskaitos JAV ir Lietuvoje 

Tuoj po jubiliejinės stovyklos buvo išsiuntinėtas Kęstučio A. Trimako 
paskaitos t eks tas visiems, kurie buvo vienaip ar kitaip išreiškę 
susidomėjimą gyvybės kultūros tema (stovyklos metu paskaitai tebuvo 
palikta apie 20 minučių). 

Paskaitos tekstas buvo išspausdintas kaip brošiūra „Gyvybės kultūra, 
mirties „kultūra" ir lietuvių tauta" (JAV - 200 egz.; Lietuvoje - 550 egz.) J i 
buvo dalinama įvairiuose ateitininkų susibūrimuose 2005 m. tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje (Lietuvoje: studentams, sendraugiams, vyresniesiems mok
sleiviams, moksleivių kuopų globėjams). 

Lietuvoje Kęstutis A. Trimakas gyvybės kultūros tema (dažnai siedamas 
su Adele Dirsyte ir popiežiumi Jonu Pauliumi II) kalbėjo Studentų atei
tininkų suvažiavime Kaune, Adelės Dirsytės mirties 50 m. sukakties mi
nėjime Kaune (buvo pakviesti ateitininkai sendraugiai) ir Moksleivių atei
tininkų akademijoje Nemakščiuose vyresniesiems moksleiviams. 

Nukelta į 5 psl. 

jaunučiai rašo apie save 

Čikagos jaunučių susirinkime. iŠ k: Matas Blekys, Rita Kušeliauskaite, Daiva 
Siliūnaitė ir Žara Kisieliūtė. Antroje eilėje vadovai Algis Grybauskas ir Algis 
Kasniūnas. Nuotrauka Dainos Čyvienės 

ŠAAT R INKIMAI : DAR IEŠKOMA KANDIDATŲ 

Šiaurės Amerikos ateitininkų 
tarybos (ŠAAT) rinkimai vyks 2006 
m. sausio/vasario mėnesį. Kandi
datus į ŠAAT gali pasiūlyti kiek
vienas ateit ininkas, atsiųsdamas 
sutinkančio/os kandidatuoti užpildy
tą „Kandidato/ės siūlymo į ŠAAT" 
formą Tarybos nominacijų komisijai, 
Loretai Grybauskienei, 72 Šilo Ridge 

Rd., Orland Park, IL 60467, telef: 
708/349-7426, ei paš t a s : 
vlasr@aol.com Šią formą galima 
gauti pas Loretą Grybauskienę arba 
atsispausdinti iš in terneto 
http:/ /ateit is .org/saat/ Lauk iam 
kandidatų! 

Clevelando Maironio 
kuopos susirinkimas 
Susi r inkimas įvyko 2005 m. 

spalio 22 d. Dievo Motinos parapijos 
Ateities klubo pakvietimu. 

Dalyvavo Ateities klubo nariai, 
jaunučiai ir moksleiviai. 

Visiems susirinkusiems Julija 
Totoraitytė skaitė jaunųjų atei
tininkų kuopos veiklos metų pra
nešimą. Jaunučiai ir moksleiviai ta
da atsiskyrė savo susirinkimui. Glo
bėja p. Totoraitienė pravedė susi
pažinimo žaidimą su siūlų kamuoliu. 
Mūsų supin tas t inklas priminė 
mums, kad turime dirbti vieningai. 

Moksleivė Lina Aukštuolytė 
papasakojo mums apie kelionę į 
Pasaulio jaunimo dienas Vokietijoje. 
Buvo įdomu pamatyti vokišką laik
raštį su lietuviško jaunimo nuotrau
ka. Po susirinkimo, maloniai pa
bendravome. 

Vytukas Aukštuolis 

Čikagos Daumanto -
Dlelininkaičio Jaunųjų 
ateitininkų kuopos 
susirinkimai 
Berniukų 4-5 skyrių būrelis 

Š.m.lapkričio 6 d. po šv. Mišių 
susirinkome Ateitininkų namuose. 
Mes, 4-5 skyriaus berniukai, su
sirinkome valgykloje. Susirinkimo 
metu kalbėjomės apie gerąsias žmo
gaus savybes. Mes turėjome surašyti 
savo gerąsias savybes pagal išsirink
to žodžio pirmąsias raides. Aš pasi
rinkau žodį „draugas". 

Po to, visi žaidėme žaidimą. 
Pasidalinome į dvi komandas. Per 
dešimt sekundžių reikėjo sugalvoti 
gerą arba blogą savybę. Jeigu per tą 
laiką komanda nesugalvoja, tai ji 
gauna tašką. Ta komanda, kuri 
pirma surenka 5 taškus, pralaimi. 
Džiugu, kad mano komanda laimėjo 
nors ir vienu tašku. 

Vėliau dar pasivaišinome ska
niais užkandžiais ir pažaidėme 
miškelyje. Mantas Naris 

Gruodžio 4 d Čikagos jaunųjų ateitininkų susirinkime Ateitininkų namuose, 
lemonte, dalyvavo svečiai — musulmonai, kurie papasakojo vaikams apie savo 
tikėjimą. Susirinkimo tikslas supažindinti jaunimą su pasaulio religinėmis tradi
cijomis ir puoselėti pagarbą kitaip tikintiems. Nuotraukoje svečiai su 5-6 sk. 
berniukais ir 6-7 sk. mergaitėmis. 

6-7 skyrių mergaičių būrelis 
Visi Čikagos jaunieji ateiti

ninkai susirinko sekmadienį, lap
kričio 6-tą, Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Mūsų būrelis žaidė žaidi
mą, kuris kiekvienai labai patiko, 
nes turėjome pagirti viena kitą . Su
sirinkimo tema buvo „Draugai". Po 
to — užsiėmi
mas mokantis 
dirbti kartu: 
prieš mums su
sirenkant į su
sirinkimo kam
barį, vadovės 
padėjėja pasta
tė pilaitę. Mūsų 
užduotis buvo 
pastatyti tokią 
pačią pilaitę iš 
kaladėlių. Ta
čiau mums ne
buvo leista ją 
pamatyti — 
matė tik mūsų S e s P r a n c i š k a c ika_ 
vadovės, kurios g o s jaunučių susi-
pasakojo, kaip rinkime prie Adven
tą pilaitė buvo tinio vainiko. 
pastatyta. Su-

siskirstėm į dvi grupes. Vadovės, 
nepaliesdamos kaladėlių, mums aiš
kino, o mes statėm. Buvo gan sudė
tinga tai padaryti, bet smagu! Po šio 
užsiėmimo kiekviena mergaitė iš 
mūsų būrelio užrašė savo vardą ant 
plakato. Tada plakatai buvo pasiųsti 
ratu kitoms. Kiekviena parašė kažką 
gražaus apie to plakato „savininkę". 
Susidraugavusios linksmai nuėjom 
pavalgyt. Buvo labai smagi diena. 

Kristė Lapkutė 
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TĖVYNES MEILE IR 
SAUSIO 13-OJI 

Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininko ir Kauno arkivyskupo 
metropolito Sigito Tamkevičiaus kalba Lietuvos Respublikos 

Seime 2006 m. sausio 13 d. 
Minime rūsčias, bet brangias 

dienas, subrandinusias mus labiau, 
nei po to sekę penkiolika nepriklau
somybės metų. Šiandien dejuojame, 
kad trūksta meilės tėvynei ir pilie
tinės sąmonės. O kas ugdė tą są
monę? Ar pusvelčiui grobusieji Lie
tuvos turtą, skandinusieji t au tą 
alkoholio jūroje, o šiandien susirū
pinę naminukės legalizavimu ir alų 
reklamuoją, ciniškai naudodami 
Lietuvos tikinčiųjų švenčiausius 
simbolius? 

Sausio 13-osios gynėjai tikėjo ne 
tik savo reikalo teisumu, bet kad 
teisingumas bus jų ginamos valsty
bės pagrindas. Kai po penkiolikos 
laisvės metų žurnalistai nuteisiami 
už tai, kad kolaborantą pavadino 
kolaborantu, o didžiausių nusikal
tėlių bylos sėkmingai pasiekia se
naties terminą, vargu ar galima su
galvoti geresnių priemonių pilietinei 
sąmonei palaidoti. 

Sausio 13-ąją ginti Lietuvos šir
dį susirinko žmonės, atlaikę dešimt
mečių priespaudą, o šiandien jie išsi-
vaikšto — ir tam išsivaikščiojimui 
nematyti galo. Netiesa, kad tautie
čiai išvyksta iš Lietuvos tik dėl to, 
kad ten, Vakaruose, plauti viešbučių 
grindis yra pelningiau nei Lietuvoje 
dirbti gydytoju ar pedagogu. Lie
tuviai išsivaikšto, nes čia, tėvų že
mėje, jie nesijaučia gerbiami ir myli
mi, ir pasigenda elementaraus tei
singumo. Čia pakertamos šaknys, 
galinčios išauginti sąmoningą Lie
tuvos pilietį. Kai aukščiausiomis 
vertybėmis tampa alus, nuogas pil
vas ir nesąžiningai grobiamas tur
tas, kas tuomet gali sulaikyti bėg
lius iš tėvynės? Neturiu omenyje tų, 
kurie laikinai išvažiuoja užsidirbti 
vieną kitą dolerį ar eurą. 

Prieš penkiolika metų tikėjome, 
kad laisvoje Lietuvoje užaugs laisvi 
ir atsakingi žmonės. Bet kaip jie 
galėjo užaugti, kad iš mokyklų buvo 
tiesiog išguitas patriotinis ugdymas, 
o vietoje jo šiandien peršamas sek
sualinis švietimas, panaudojant net 
Europos Sąjungos pinigus. Skati
namas ne lytinis ugdymas ir ruoši
masis šeimai, bet prezervatyvų ir 
ankstyvo sekso reklama, pavadinta 
jaunimo palankiomis paslaugomis. 

Ekonomistai džiūgauja, kad už 
vieną Lietuvos eurą, įmokėtą į ES 
biudžetą, gausime penkis. Tačiau 
negirdėjome paaiškinimo, ar tie pen
ki eurai pasieks vidutinį ir smulkų 
ūkininką ar verslininką. Greičiau
siai jie pasieks pačius stambiausius 
verslo banginius ir dar padidins 
prarają tarp turtingųjų ir bėdžių. 

Labai norėčiau šioje vietoje klysti. 
Valdžios žmonės susirūpinę in

formacinės visuomenės kūrimu. Tik
riausiai dar po penkiolikos metų 
kiekviename Lietuvos kampelyje 
savo mobiliajame telefone galėsime 
ne tik skaityti kriminalus aprašinė-
jantį dienraštį, bet ir matyti, kaip 
liejasi kraujas. Tačiau ar labiau 
mylėsime tėvynę? Visuomenės infor
mavimo priemonėmis geriausiai 
pasinaudoja populistinės politikos 
vykdytojai. Nuo statinės pasakytas 
melas — geriausiu atveju — būtų 
girdimas už penkiasdešimt metrų, o 
interneto šiukšlės pasieks kiekvieną 
sodybą. 

Tačiau po penkiolikos laimėjimų 
ir nesėkmių metų vis tiek dori lietu
viai myli tėvynę, nes tėvynė yra ne 
sukčiai, ne populistai, ne garbinan
tieji pinigus ir palaidą gyvenimą. 
Tėvynė — tai brangus žemės kam
pelis, kuriuo vaikščiojo mūsų tėvai ir 
proseneliai, tai žmonės su kuriais sie
ja ne tik kalba, bet ir dvasinis ben
dravimas. Ir ši tėvynė juo branges
nė, kuo ji labiau darkoma ir niekina
ma. Tėvynė — tai tėvų namai, ir jie 
brangūs net tuomet, kai panašūs ne 
į pilį, o į suvargusią kaimo pirkelę. 
Mes neklydome, gindami šią tėvynę. 

Švietimas, o ypač jaunimo ugdy
mas, turi tapti pagrindinė Lietuvos 
pirmenybė. Jei lietuvis bus šviesus ir 
morališkai sveikas, niekas jo nenu
pirks nei už agurkus, nei už skudu
rus. Jis žinos, ką reiškė anomis 
Sausio 13-osios dienomis prie Seimo 
kūrenti laužus, plikomis rankomis 
stovėti prieš okupanto tankus. Švie
sus ir doras lietuvis neskubės palik
ti tėvynės ir jos likimo atiduoti 
žmonėms, nežinant iems, į kokį 
aukštį turi būti iškelta moralumo 
kartelė. 

Minint Sausio 13-ąją, reikia ne 
tiek kalbėti apie tėvynės meilę, kiek 
mąstyti, kaip padėti Lietuvos kai
mui, kad jis nepavirstų nykiu ir 
prasigėrusiu Sibiro kaimu, kurį ma
tė mūsų tremtiniai. Reikia kasdien 
sukti galvas, kaip sustabdyti alkoho
lio ir kvaišalų upes, skandinančias 
jaunąją Lietuvą. O už viską labiau 
reikia mąstyti, kaip stiprinti lietu
višką šeimą, nes tik joje subrendo 
labiausiai tėvynę mylėję ir šiandien 
ją mylintys žmonės. Šiandien, lenk
damas galvą prieš laisvės gynėjus, 
sveikinu visus tautiečius, kuriems 
nesvetimi Lietuvos rūpesčiai. 

Žuvusiems už laisvę meldžiu 
Dievo gailestingumo, o gyviesiems 
neblėstančio tikėjimo siekiant tikro 
Lietuvos prisikėlimo. 

AR REKLAMA TURI TURĖTI 
RIBAS? " 
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DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Ar sausio 13-oji sustiprins 
patriotizmą? 

Džiugu, kad Lietuvoje Sausio prie Radijo ir televizijos pastato, 

13-osios įvykiai plačiai pri- bėgikai surengė mitingą, kuriame 
siminti. Galbūt dėl to, kad ir pasižadėjo kasmet organizuoti 

šiemet sukako 15 metų nuo to pa- „Gyvybės ir mirties kelią". Tra-
vojingo egzamino, kurį, vos prieš dicija yra graži ir prasminga, ypač 
metus atkūrusi nepriklausomybę, pr is imenant , kad nei vienas lais-
Lietuva turėjo išlaikyti. Ir išlaikė, vės gynėjas nepabėgo nei nuo Par-

Nors pastaruoju metu susirū
pinta mūsų tautos patriotizmo bei 
vertybių stoka ir kalbama, kokiomis 
priemonėmis reikėtų patriotizmą 
skatinti bei ugdyti, Lietuvos krikš
čionių demokratų jaunimo sekcija 
mano, kad pirmiausia reikėtų su
stabdyti tyčiojimąsi iš brangių mūsų 
valstybės ir tautos simbolių. 

Pastaruoju metu suaktyvėjo al
koholinių gėrimų reklamos, kuriose 

stiprūs svaigalai prilyginami lietu
vių tautos didvyrių narsai, drąsai ir 
kovoms su priešais. Pati alkoholio 
reklama jau daro žalą, ragindama 
vartoti alkoholį, o ypat ingas po
veikis, be abejonės, daromas jauna
jai kartai, kai reklamos formuoja 
nuomonę, kad tik gerdamas degtinę 
būsi tikras vyras, stiprus ir drąsus 
žmogus. 

Tenka tik apgailestauti , kad 

nepaisant kruvinų aukų. Galbūt 
dėl to, kad keletą kartų net pats 
valstybės prezidentas pareiškė su
sirūpinimą „patriotizmo stoka mū
sų visuomenėje", o tai kelia grėsmę 
Lietuvos valstybingumui? 

Gerai, kad pradedama susirū
pinti šiuo svarbiu tautai aspektu 
— patriotizmu. Arba tiksliau — jo 
stoka. Tikėkimės, kad dar nevėlu 
atitaisyti klaidas, kurios padary
tos, besistengiant mokyklose kuo 
mažiau skirti dėmesio tėvynės 
meilei, gimtajai kalbai, Lietuvos 
istorijai, kuo daugiau svetimų 
kalbų mokymui, „kompiuteriniam 
raštingumui" ir „pasaulio piliečio" 
udymui. 

Jokiu būdu nesakome, kad tie 
dalykai kažkaip blogi ar nerei
kalingi! Valstybei, kuri stengiasi 
kuo greičiau įsijungti į Vakarų 
Europą, kuri lygiateise nare priim
ta į svarbiąsias tarptautines orga
nizacijas, būtina neatsilikti nuo 
kitų civilizuoto pasaulio šalių. 
Tačiau tik ne savo tautinės tapaty
bės kaina! 

Lietuvos Vyriausybė Sausio 
13-osios penkioliktųjų metinių pa
minėjimui paskyrė apie pusę mln. 
litų. Be abejo, dalis tos sumos bus 
skirta atminimo medaliams paga
minti, dalis — grynai biurokratijos 
reikalams, bet teigiamai skamba 
ketinimas premijuoti moksleivių 
piešinių konkurso „Piešiu laisvės 
gynėjus" geriausius darbus. Tai 
geras būdas priminti vaikams, 
kiek tėvynei kainavo įtvirtinti 
paskelbtąją nepriklausomybę. Ki
tas savotiškai įdomus minėjimo 
renginys, bent mūsų akims žiū
rint, yra tradicinis tarptautinis 
pagarbos bėgimas, pavadintas 
„Gyvybės ir mirties keliu". 

Tai jau tradicija tapęs įvykis, 
nes pradėtas 1991 m. sausio mėn., 
kai Lietuvos Bėgimo mėgėjų aso
ciacijos pirm. Romas Bernotas su 
kolegomis organizavo protesto bė
gimą iš Palangos į Vilnių. Atbėgę 

lamento, nei nuo Televizijos bokš
to... O gal t a s bėgimas buvo pra
našiškas, nuspėjęs masinį lietuvių 
bėgimą iš tėvynės — ne dėl baimės 
ar pavojaus, bet kitais tikslais? 

Amerikos lietuviai j a u ruošiasi 
švęsti Vasar io 16-ąją, o kai kas — 
net Kovo 11-ąją. Vis dažniau kal
bama, k a d per daug pastangų rei
kia suruošt i dvi a tskiras , taip arti 
viena kitos esančias, Nepriklau
somybės šventes . Siūloma net 
švęsti abi ka r tu pagal amerikiečių 
pavyzdį, kur ie į vieną dieną yra 
suplakę kelių prezidentų gimtadie
nius, pasi taikančius tą patį mė
nesį, ir šventę pavadinę „Prezi
dentų diena". Deja, nedaug girdėti, 
kad lietuvių telkiniuose Sausio 13-
oji būtų iškilmingai minima. 

Nejaugi pamiršome? Nejaugi 
„ n e t u r i u laiko" s indromas ta ip 
mus užvaldęs, kad negalime va
landėlės skirt i pat iems svarbiau
siems savo tautos reikalams? O gal 
ir mes j a u stokojame to tikrojo pat
riotiškumo, kurio stoka skundžia
masi Lietuvoje? 

Okupacijos dešimtmečiais nuo
lat pabrėždavome tėvynės meilę ir 
s tengėmės nenutolti nuo pagrin
dinio tikslo: visas jėgas skirti pas
tangoms, kad lietuvių t au t a išliktų 
l ie tuviška toli nuo savo kilmės 
kamieno ir kad okupuotai tėvynei 
nušv i s tų laisvės ry t a s . O tam 
laisvės rytui nušvitus, netrukus 
pradėjome skųstis, kad „ne tokios 
Lietuvos tikėjomės"... Tai kokios? 
Ar tos, kur i egzistuoja tik sva
jonėse? Tokios tikrovėje niekur 
nerasime! 

Giedodami Lietuvos himną ir 
vadindami tėvynę didvyrių žeme, 
niekuomet nepamirškime, kad ji 
tokia ir yra. 1991 m. sausio 13-oji 
dar kar tą tai patvirt ino. Taip pat 
nepamirškime, kad toje pačioje šei
moje — ar tautoje — gali gimti ir 
šventųjų ir niekšų, a r dėl to nuo jos 
nusigręžtume? 

reklamų kūrėjai, matyt, stokodami 
tiek vaizduotės, tiek moralinio įsipa
reigojimo tradicijai, ima šaipytis iš 
Kristaus kančią simbolizuojančio 
Rūpintojėlio, kuris reklaminiuose 
plakatuose vaizduojamas su uždėto
mis ausinėmis, o greta — alaus bu
teliai. 

LKD Jaunimo sekcija jau anks
čiau yra išsakiusi nuomonę, ragi
nančią reklamų kūrėjus ir užsako
vus paisyti etikos bei moralės prin
cipų, tačiau matydami, kad panašūs 
atvejai kartojasi, turime pagrindo 
manyti, kad blogai veikia LR Rekla
mos įstatymas, kurio 3 straipsnio 1 
punktas teigia, kad reklama turi bū
ti „padori ir teisinga", o 4 str. 1 pun-
tas draudžia reklamą, jei joje „pa
žeidžiami visuomenės morales prin
cipai". 

Keistai ir dviprasmiški atrodo 

valdžios institucijų veiksmai: Svei
katos minis ter i ja k u r i a alkoholio 
prevencijos programas, tuo tarpu ki
tų į s ta tymų spragos ar neefektyvus 
jų ta ikymas ne tik leidžia propa
guoti alkoholį, bet visiškai nekon
troliuoja, kad ši reklama nepažeistų 
etikos normų. Tokia nevaldoma si
tuacija gr iauna bet kokias gražias 
iniciatyvas skatinti mūsų piliečių 
sąmoningumą, patriotiškumą. Todėl 
kreipiamės į LR Seimo pirmininką, 
prašydami ir siūlydami inicijuoti šio 
į s t a tymo kontrolės mechanizmo 
priežiūrą, priimti papildomas įsta
tymines nuos t a t a s bei poįstaty
minius aktus , kurie kontroliuotų šio 
įs tatymo efektyvų įgyvendinimą ir 
nuos ta tų laikymąsi. 

Mindaugas Lingė 
LKD Jaunimo sekcijos pirm. 
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KAD TĖVYNĖJE BUTU 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

2005 m. lapkričio 11 d. geografi
jos mokytojui ir dėstytojui, krašto
tyrininkui, Sibiro kankinės Adelės 
Dirsytės artimam giminaičiui, jos 
atminimo įamžinimo puoselėtojui, 
Stasiui Ivanauskui būtų sukakę 80 
metų, deja gruodžio 31 d. šv. Mišiose 
Šv. Jono Bosko bažnyčioje Vilniuje 
minėjome jo mirties pirmųjų me
tinių sukaktį. 

Mane, kaip Vilniaus pirmos 
darbo jaunimo mokyklos mokinį ir jį, 
kaip tos mokyklos geografijos moky
toją, su S. Ivanausku likimas suvedė" 
1952 metais. Taip jau būna, kad kai 
kurie mokytojai mokinių atmintyje 
išlieka visam laikui. Taip ir iš mano 
bei mano bendramokslių atminties 
mokytojas per daugelį metų nepa
sitraukė, nes buvo ryški asmenybė, 
per dėstomą dalyką sugebėjo ugdyti 
meilę tėvynei, nors nei pats dalykas, 
nei dėstymo metodika anuomet tam 
neskatino. Buvo matyti, kad mokyto
jas savo dalyką mėgsta, gerai pažįs
ta, tačiau ypač gerai jutome, kad 
mokytojas mus myli, myli Lietuvą ir 
tą meilę nuoširdžiai stengiasi per
duoti mums. O tuomet tokie dalykai 
buvo draudžiami. 

Antrasis susitikimas ir jau 
nenutrūkęs bendravimas su mokyto
ju įvyko po daugelio metų. kai 
laisvės vėjas sklaidė rūką. kai už
gniaužtas žodis veržėsi iš nelaisvės. 
Tuomet prisiminę mokyklą, mokyto
jus, aptarę jų pažiūras, džiaugėmės, 
kad tos kartos mokytojai be mažų 

išimčių buvo Lietuvos patriotai, o 
mokiniai gebėjo juos atpažinti, 
„išgirsti" jų nutylėjimus, perskaityti 
tai, ką jie užrašydavo „tarp eilučių". 
Sužinojau apie mokytojo artimą gi
minystę su Adele Dirsyte, mokytoja 
ir pasaulyje išgarsėjusia Sibiro lietu
vaičių maldaknygės autore. Suži
nojau apie bolševikų sušaudyto 
Lietuvos generolo Ladigos našlės 
butą ir jo gyventojus Trakų gatvėje 
Vilniuje, kur buto šeimininkės 
Stefanijos Ladigienės ir mokytojos 
A. Dirsytės pakviesti rinkdavosi 
arba glaudėsi patriotai jaunuoliai. 

Stasys Ivanauskas gimė Gai
žiūnų kaime Šėtos valsč. Kėdainių 
aps. ūkininkų šeimoje. Tėvui iš
vykus į Uragvajų užsidirbti pinigų, 
motina persikėlė gyventi pas savo 
tėvą Antaną į Pramislavos vien
kiemį (Kėdainių raj.). Stasys lankė 
Aukštųjų Kaplių pradžios mokyklą, 
Šėtos progimnaziją ir Kėdainių gim
naziją, kurią baigęs, 1942 metais 
įstojo į Vilniaus universiteto chemi
jos Vilniaus liaudies universiteto 
chemijos fakultetą. Mokėsi iki uni
versiteto uždarymo. Dirbo ūkio ve
dėju amatų mokyklojei buhalteriu 
Vilniaus liaudies universitete, vyr. 
laborantu Vilniaus pedagoginiame 
institute. Nuo 1946 m. rudens iki 
1950 m. pavasario pedagoginiame 
institute studijavo geografiją. Bai
gės studijas, S. Ivanauskas liko 
dirbti dėstytoju institute, vadovavo 
kraštotyros praktikumui, lauko 
praktikai. Lygiagrečiai dirbo geo
grafijos mokytoju jau minėtoje 

Stasys Ivanauskas su motina ir vaikais: Rasa, Jurgita ir Juliumi 1970 m. 

Stasio Ivanausko rūpesčiu Kėdainiuose pastatytas paminklas mokyt., kankinei 
Adelei Dirsytei atminti. 

vidurinėje vakarinėje mokykloje, 
vėliau buvo perkeltas į Antano Vie
nuolio vidurinę mokyklą (čia dirbo 
iki pensijos). Su žmona lietuvių kal
bos mokytoja Aldona išaugino ir 
išmokino tris vaikus, kurie įgiję 
aukštąjį išsilavinimą, sėkmingai 
darbuojasi. 

Iki nepriklausomybės atgavimo 
mokytojas turėjo Antano vardą, mat 
1944 m. vengdamas eiti į frontą su 
sovietine armija, išsirūpino doku
mentus su jaunesnio brolio Antano 
(g. 1928 m.) vardu. Todėl „Tarybų 
Lietuvos enciklopedijoje" (t. 2. Vil
nius. 1986. P.84) randame Antaną 
Ivanauską, įvardintus jo darbus. 

S. Ivanauskas parašė Lietuvos 
geografijos vadovėlį, kuris buvo iš
verstas į rusų ir lenkų kalbas, jo lai
dos nuo 1964" m. buvo kartojamos. 
Lietuvos mokytojai tebesinaudoja jo 
knyga „Lietuvos TSR geografijos 
dėstymas". Už 1974 m. išleistą va
dovėlį „Lietuvos geografija VII- VIII. 
kl." jam buvo suteiktas Respub
likinės premijos laureato vardas, už 
pedagoginį darbą 1976 m. apdo
vanotas Darbo raudonosios vėliavos 
ordinu. Tais pačiais metais jam buvo 
suteiktas mokytojo metodininko var
das (atnaujintas 1993 m.). Iš parašy
to Lietuvos geografijos vadovėlio 
moksleiviai mokėsi iki 1993 m. 1990 
m. parašė prie vadovėlio priedą, 
kuris 1993 m. buvo išverstas į rusų 
ir lenkų kalbas. Nuo 1967 m. mokyk
lose naudojami geografo sudaryti 
kontūrinių žemėlapių sąsiuviniai. 
Už ilgametį ir sąžiningą darbą LR 
prezidento dekretu 1997 m. Stasys 
Ivanauskas buvo apdovanotas DLK 
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 

Kita S. Ivanausko užklasinės 

veiklos sritis buvo kraštotyra, turiz
mo organizavimas. Jis kaip konsul
tantas dalyvavo mokomųjų kino 
filmų „Lietuvos paviršius", „Nauji 
geografijos puslapiai (LTSR pra
monė)" kūryboje. 

Pasitraukęs iš pedagoginės veik
los, S. Ivanauskas pastarųjų metų 
rūpesčių laikė Sibiro kankinės, Si
biro lietuvaičių maldaknygės auto
rės, kandidates į palaimintąsias 
bylos iškėlimą, pristatymą Bažny
čiai ir visuomenei. Apie mokytoją 
Adelę Dirsytę (1909-1955) Sibiro 
lietuvaičių maldaknygės autorę, 
iškentėjusią dešimtį metų Vorkutos, 
Taišeto ir Magadano lageriuose, 
iškankintą, fiziškai palaužtą, tesu
laukusią 44 m. ir mirusią Chaba-
rovske, S. Ivanauskas iš asmeninio 
bendravimo su mokytoja, iš susira
šinėjimo su ja turėjo ką pasakyti 
įvairiuose leidiniuose, susitikimuo
se, proginiuose minėjimuose. S. Iva
nausko rašiniai „XXI amžiuje", 
„Valstiečių laikraštyje", „Dienovy-
dyje", „Vorutoje", jo rūpesčiu Kė
dainiuose pastatytas paminklas 
Adelei Dirsytei atminti - ne tik 
padėkos ženklas mokytojai, bet ir 
paskata gyviesiems tęsti į Amžinybę 
iškeliavusios mokytojos veiklą, kad 
Tėvynėje būtų šviesiau. 

Kad Tėvynėje būtų šviesiau, abu 
mokytojai dirbo ir meldėsi. Stasys 
mylėti Tėvynę mokė per Lietuvos 
geografiją, Adelė - per jos sukurtas 
maldas. 

Prieš metus mokytojai susitiko 
Amžinybėje. Tebūna jie pavyzdžiu 
mūsų mokytojams ir moksleiviams, 
teskatina darbui ir maldai. Kad 
tėvynėje būtų šviesiau. 
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Iš ateitininkų gyvenimo 
Gyvybės ku l tū ros j u d ė j i m a s : kre ip iant is į autorių.) 

ir veiklai. Leidiniai gaunami, šia specialų numerį apie popiežių 

Kas pasiekta 2005 m? 
tęsinys iš 2 psl. 

Kaune gruodžio mėnesio pra
džioje buvo išspausdintas 32 psl. lei
dinys „Jonas Paulius II: gyvenimas, 
idėjos, veikla", kuriame skaitytojai 
skatinami tęsti popiežiaus darbus -
ypač puoselėti gyvybės kultūrą. 

(Aukščiau suminėti du leidiniai 
buvo išleisti paties autoriaus lėšo
mis. Pirmasis dalintas dovanai atei
tininkams Ame
rikoje ir Lietuvo
je. Antrasis — da
linamas Lietuvoje 
dovanai ateitinin
kams, seminaris
tams, mokyto
jams; į JAV atvež
ta keliasdešimt 
egzempliorių; ti
kimasi, kad po 4 
dol. už 1 egz. bus 
padengta bent ma
žutė spausdinimo 
išlaidų dalis. Di
džiausias už
mokestis — tai 
džiaugsmas, jei 
leidiniai vertina
mi, skaitomi, o 
idėjos panaudo
jamos gyvenimui 

Kas toliau - 2006 metais? 
Gyvybės kultūros leidinių serijo

je Kęstut is A. Trimakas ruošia naują 
leidinį spaudai , kaip ugdyti gyvybės 
kultūros dvasią, kokios būtų svar
bios gyvybės kultūros veiklos gairės. 

Lietuvoje Studentų ateitininkų 
sąjunga planuoja akademiją apie gy
vybės kultūrą. 

„Ateities" žurnalo redakcija ruo-

Joną Paulių II. Šiame numeryje bus 
skirta vietos ir popiežiaus skelbtai 
gyvybės kultūrai. 

Planuojama suburti iniciatyvinę 
grupę gyvybės kultūros idėjai skleis
ti ir ją puoselėti. 

Pastaba: Leidiniai apie gyvybės 
kultūrą gaunami, kreipiantis pas 
Kęstutį A. Trimaką, 2830 Denton Ct, 
Westchester, IL 60154 USA; telef. 
(JAV): 708-562-8948; E-paštas: 
t r imkes@ear th l ink .ne t 

Kun. Kęstutis A. Trimakas 2005 m. vasarą vykusioje Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje, Dainavoje, 
kalbėjo tema: „Gyvybės kultūra, mirties 'kultūra' iri ietuvių tauta". Nuotrauka Kazio Razgaido 

XV ATEITININKŲ 
KONGRESAS 
PANEVĖŽYJE 

2006 m. rugpjūčio 18-20 d. 
Organizacinio komiteto pirmininkė 
Irena Bikulčienė kviečia visus ne tik 
vykti į kongresą, bet ir prisidėti prie 
ruošos darbų, kurių yra apstu. Š. 
Amerikos ateitininkai yra ypatingai 
raginami prisidėti prie akademinės 
programos ruošos, bei įstatų tobuli
nimo. Norintys susisiekti su organi
zacinio komiteto nariais gali rašyti 
el-paštu: k o n g r e s a s @ a t e i t i s . l t 
Visi kviečiami siųst i savo pa
siūlymus, page idavimus ir k l a u 
simus s u s i j u s i u s su k o n g r e s o 
ruoša. 

Kviečiame dalyvauti kon
kurse XV AF Kongreso 

ženklui sukurti 
Sąlygos: Konkurse gali dalyvauti 
kiekvienas. Ženkle turi atsispindėti : 
1. Ateitininkų simbolika, 2. Kon
greso šūkis: „Kristuje gyvenkime ir 
kurkime" ir 3. Panevėžys — vietovė, 
kur vyksta kongresas. 
Kongreso logotipų pavyzdžiai bus 
laukiami iki š.m. sausio 30 d. el-
pašto adresu af@ateitis.lt a rba 
Ateitininkų federacija, Trakų g. 
12A, LT-01132. 

V. Landsbergis: Jie buvo už kainų palei
dimą, bet liko mažumoje. 

R. S ikorskis: Čia įdomus kazusas , ka i 
Parlamento mažuma Vyriausybei rekomenduoja 
priimti Parlamente atmestą potvarkį... 

A. Nasvyt is : Jie galėjo būti ir specialiai pa
kviesti iliuzijai sudaryti — neva tai — Par lamento 
delegacija... 

V. Landsbergis: Man atrodo, kad čia galėjo 
būti ir kitokia strategija, ne tik užsispyrimas.. . 
Nes, jei atsimenat, nuo vasaros buvo pradėta 
tokia akcija, siekianti supriešinti Par lamentą ir 
Vyriausybę. Vasarą buvo ir tas garsusis inteligen
tų pareiškimas, kad Vyriausybė gera, o Par la
mentas blogas. Kad reikia ruoštis naujiems Seimo 
rinkimams, atseit jau tas Par lamentas savo pa
darė. O Vyriausybė tegul toliau vykdo savo politi
ką. Ir kulminacija buvo sausio aštuntąją Par la
mente. Kainos pakeltos, par lamentą puola minia. 

R. Sikorskis: Kažkodėl ne Vyriausybę, o 
Parlamentą. Tai irgi įdomu... 

V. Landsbergis: Nes buvo aišku — ką reikia 
nuverst. Taip kaip vasarą skelbiant minėtąjį pa
reiškimą, blogoji pusė buvo aiškiai nurodyta — 
blogas Parlamentas. Sausio aštuntąją Par lamente 
buvo tokia scena — aš siūlau, kad a tšauktų kainų 
pakėlimą... Prunskienė Maskvoj , Vyriausybei 
vadovauja Brazauskas. J i s paragino ministrus 
išeiti — jeigu Parlamentas a t šaukia mūsų nuta
rimą, mes išeinam iš Aukščiausiosios Tarybos! 

R. Sikorskis: Įdomus kovos šūkis. 
V. Landsbergis: Aš t ada kreipčiausi tiesiai į 

ministrus: ponai ministrai, J ū s prisiekėt Lietuvos 
Respublikai, kad ir kas J u s ragintų ką daryti , J ū s 
nepamirškite savo priesaikos. . . I r min i s t r a i 
neišėjo. 

R. Sikorskis: Manęs t ada nebuvo... O pa t s p. 
Brazauskas? 

V. Landsbergis: J is bandė išeit, bet pamatęs , 
kad eina vienas, grįžo atgal. 

R. Sikorskis: Šito štricho nežinojom. 
V. Landsbergis: O sausio 10-ąją mes j au 

gavom Gorbačiovo ultimatumą, reikalaujantį pri
pažint, kad Lietuvoje veikia sovietų konstitucija. 

R. Sikorskis: Ar tai buvo jums adresuota? 
V. Landsbergis: Ne, aš buvau blogas. Tai 

buvo kreipimasis į Tarybų Lietuvos žmones ir AT, 
ir kai AT ultimatumą atmetė, 11 dieną jau užima
mi Spaudos rūmai, paskui KA depar tamentas 
Viršuliškėse ir t.t. 

V. Antanaitis: Mano įspūdis, kad viskas 
buvo daroma stichiškai, be jokios sistemos Tarsi 

PRISIMINIMAI APIE 
SAUSIO TRYLIKTĄJĄ 

Kalbasi buvę ministrai R. Sikorskis, 
V. Antanaitis/ A. Nasvytis ir buvęs 

Aukščiausios Tarybos — Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. 
Pokalbis įrašytas 1993 metais. 

Tekstas neredaguotas, be komentarų... 
Pokalbi užraše V. V. Landsbergis 

Nr. 2 

nevykusi saviveikla. Sausio 12-osios vakare, kai 
mašina atvažiavo manęs iš namų paimti — lekia 
ji per miestą, na, galvoju, jei kryžkelėse stovės ka
riškiai , nepravažiuosim, vadinasi, jau viskas. 
Pralėkėm Antakalnio kryžkelę, ties Petro ir Povilo 
bažnyčia — nė vieno kariškio, pravažiavom centrą 
— nė vieno kariškio. Niekas nesulaikė. Žodžiu — 
viskas buvo ruošta, bet neparuošta iki galo. Nebu
vo detalios programos ar ką... 

V. Landsbergis: Gali būti, kad tikslas buvo 
pirmiausia atkirsti ryšius ir paskelbti, kad įvyko 
perversmas, kad j au nauja valdžia, priblokšti 
visus žmones. 

A. Nasvyt is : Priblokšti susirinkusius žmones 
— kad jau viskas baigta, galit skirstytis namo. 

V. Landsbergis: O paskui dar išvaikyti Par
lamentą. Vyriausybę galbūt jie būtų net palikę. 

V. Antanait is: Prie Vyriausybės rūmų prak
tiškai nieko nebuvo. 

R. Sikorskis: Kaip nebuvo, buvo ant šali
gatvio kelios eilės žmonių. 

A. Nasvyt is : Nepamirškit to Vyriausybės 
pseudošturmo. Kodėl aš iš vonios šlapias iššokau, 
ir sūnus per visus šviesoforus mane atvežė į Vy
riausybės rūmus. 

R. Sikorskis: Tai kas ten darės? 
A. Nasvyt is: Per tvorą keli civiliai apsirengę 

chuliganai veržėsi į Vyriausybės rūmus. Sava
noriškoji apsauga tai pamatė ir tris iš jų sugavo, 
kiti pabėgo. 

R. Sikorskis: Tai galbūt buvo kokia nesude
rinta, savanoriška akcija? 

A- Nasvyt is : Ne, tai buvo viso plano dalis. 
Juos sugavo, aš atvažiavau; kokią valandą buvau 
vienintelis. Apie 11 valandą... Per radiją pranešė, 
kad šturmuojami Vyriausybes namai. Sūnus tai 
išgirdo ir man pasakė, aš dar buvau vonioj. Sa

kau važiuojam. Ir tikrai — pamačiau — jau žmo
nės bėga prie Vyriausybės rūmų, o po medžiais 
laksto neaiškūs žmogeliai, kurie, matyt, ir buvo 
sugalvoję šią akciją. Atakavo iš kelių pusių, bandė 
perlipti per tvorą. 

A. Antanaitis: Bet, Algi, rimtai tai nepuolė. 
Rūmus, jei būtų norėję, būtų užėmę nors ir 10 
omonininkų. Akivaizdžiai šių rūmų buvo nepla
nuota užimti... 

V. Landsbergis: Aš manau, kad Vyriausybės 
išvaikyti jie nenorėjo... Jie galėjo „sužaist" su ta 
Vyriausybe. Svarbiau jiems buvo išvaikyti Par
lamentą. Kita vertus, jie tuoj pat skelbė, kad dar
bo žmonės, atėję į Vyriausybę, norėjo įteikti peti
ciją, bet juos ten sumušė, areštavo, juos rūsiuose 
kankina... Aš atsimenu tuos aprašymus, tas nesą
mones, kai atsiradęs neva liudininkas pasakojo, 
kaip jį kankinę. 

A. Nasvytis: Niekas jų nekankino. Aš juos 
apklausinėjau, jie įteikė tokį suglamžytą lapelį be 
jokio parašo. Ten buvo ultimatumas atsistatydin
ti Vyriausybei, kadangi ji liaudžiai nepriimtina, ji 
liaudį skriaudžia. Buvo reikalavimas atsistaty
dinti Parlamentui ir Vyriausybei. Man tik įstrigo 
jų keista išvaizda — akys tokios stiklinės, lyg po 
narkotikų. Iškvietėm policiją, toji vieną jų nuvežė 
į blaivyklą, o paskui, kai mes, Vytautai, telefonu 
pasitarėm, tu sakei — varyk juos lauk. 

V. Landsbergis: Taip, taip, aš sakiau — 
varyk juos lauk, kad tik neateitų jų vaduoti. 

A. Nasvytis: Tada aš paprašiau apsaugos 
vyrukų, kad pervestų juos per aikštę ir kur jau 
nebebus žmonių — sakau — spirkit į užpakalį ir 
tegul lekia, kur nori. 

V. Landsbergis: Kaip aš įsivaizduoju, jei 
būtų rimtai organizuota, mūsų lauktų nykus vari
antas. Jei jie per televiziją paskelbia, kad valdžia 
jau kita... Parlamentą išvaiko arba, kaip jie ti
kėjosi, kad jis iš baimės išsilakstys pats... O yra 
Vyriausybė, kuri priimtinesnė, kuri buvo ir už mo
ratoriumą... Ir... mes tik dabar sužinojom, kad 
premjerė buvo Amerikoj pažadėjusi Bush atidėti 
Nepriklausomybę dvejiems metams. Dabar Ame
rikoje išleista knyga „Aukščiausiam lygyje" apie 
tuos įvykius. Štai ten ir rašoma, kad Prunskienė 
labai patikusi Busb savo tokiu blaiviu, realistiniu 
mąstymu... Tai dabar man aišku, iš kur toks no
ras buvo tada perimti į savo rankas derybas ir vi
są Nepriklausomybės reikalą. Pasirodo, buvo su
tarta... Jei premjerė būtų tą naktį į savo postą grį
žusi... O apie tas grįžimo peripetijas yra pasakojęs 
ne vienas ministras Bus daugiau. 

mailto:trimkes@earthlink.net
mailto:kongresas@ateitis.lt
mailto:af@ateitis.lt
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išėjo | laisvę 

Mykolą Burokevičių (d) pasitiko gana gausus draugų būrys. 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

VUnius, sausio 13 d. (BNS) — 
Buvęs prosovietinės kompartijos va
dovas Mykolas Burokevičius penkta
dienį išėjo į laisvę po 12-kos metų 
kalėjimo už nepavykusio perversmo 
organizavimą ir žudynes per sovietų 
agresiją prieš nepriklausomybę at
kūrusią Lietuvos valstybę. 

78 metų nuteistasis laisvu žmo
gumi tapo minint Laisvės gynėjų 
dieną — penkioliktąsias beginklių 
piliečių pasipriešinimo prieš sovietų 
tankus metines. 

M. Burokevičių, išeinantį iš 
Laisvės vietų atėmimo ligoninės, kur 
praleido pastaruosius keletą mėne
sių, pasitiko kitas sovietų agresijos 
talkininkas — buvęs judėjimo „Je-
dinstvo" vadovas Valerijus Ivanovas, 
žmona, keletas bendražygių, būrys 
Lietuvos ir užsienio žurnalistų, Uk
rainos parlamentaras, šios šalies ko
munistas Oieg Gračiov. Pastarasis 
teigė esąs M. Burokevičiaus drau
gas, kasmet jį lankęs kalėjime. Dau
gelis pasitinkančiųjų rankose laikė 
raudonų gvazdikų puokštes. 

Tarp pasitinkančiųjų buvo ir 
žinomi televizijos pašaipūnai Algis 
Ramanauskas bei Rimas Šapauskas, 
persirengę savo kuriamų populiarių 
laidų personažais. Jų pasirodymas 
ypač suerzino V. Ivanovą, kuris pats 
yra kalėjęs už antivalstybinę veiklą. 

Netrukus po trumpo susitikimo 

su iš V. Ivanovu, A. Ramanauskas 
prokurorams pasiskundė, kad buvęs 
prosovietinio judėjimo „Jedinstvo" 
vadovas jam smogė ranka. 

Pasak įvykį mačiusių žurnalis
tų, A. Ramanauskas ir R. Šapauskas 
priėjo prie V. Ivanovo norėdami 
paimti interviu. Supykęs V. Ivano
vas ranka sudavė A. Ramanauskui. 

Netrukus po to A. Ramanauskas 
ir R. Šapauskas nuvyko į Vilniaus 
apygardos prokuratūrą ir parašė pa
reiškimą. 

Šios prokuratūros vadovas Ra
mutis Jancevičius sakė, kad ikiteis
minio tyrimo organizavimą paveda 
Vilniaus miesto apylinkės prokura
tūrai. 

Netoli Lukiškių kalėjimo esan
čios mokyklos moksleiviai, pro lan
gus pamatę televizijos humoro 
žvaigždes, šaukdami atėjo prie kalė
jimo vartų ir, išėjus M. Burokevi
čiui, šaipydamiese skandavo rusiš
kai „ura!" (liet. — valio). Humoro 
laidų personažai tuo tarpu linkėjo 
M. Burokevičiui sėkmingos kovos 
komunistinėje veikloje. 

Su žurnalistais M. Burokevičius 
bendrauti nepanoro, sakydamas, 
kad jaučiasi silpnas ir pavargęs. Ap-
spistas būrio fotokorespondentų ir 
televizijos operatorių jis įsėdo į jo 
laukusį lengvąjį automobilį, kuris 
skubiai nuvažiavo. 

* Penktadienį Estijos sosti
nėje pasibaigusiame Paul Keres 
atminimo šachmatininkų turny
re dešimties dalyvių A grupėje tre
čias su 5 taškais iš 9 galimų buvo 
Vaidas Sakalauskas. Trečiąją vietą 
moterų varžybose užėmė Deimantė 
Daulytė, surinkusi taip pat 5 taškus. 
Septintas dešimties dalyvių B gru
pėje liko Airidas Savickas. 

* Penktadienį Europos bei 
pasaulio galiūnų čempionui Žyd
rūnui Savickui raktelius nuo 
naujo „Volkswagen Ibuareg" visu
reigio įteikė „Volkswagen" atstovy
bės Lietuvoje vadovas Linas Karla-
vičius. Taip buvo pažymėta stipriau
sio planetos žmogaus bei „Volkswa-
gen" bendradarbiavimo pradžia. 
,,Volkswagen" centre Vilniuje vyku
siose iškilmėse Z. Savickas prisipaži
no, kad išbandė beveik visus Lietu
voje siūlomus visureigius. Tačiau tik 
vienintelis ,,Volkswagen Touareg" 
atitiko šio nemenko stoto žmogaus 
poreikius. Maloniai galiūną nuteikė 

jo pamėgta automatinė pavarų dėžė 
bei 3 litrų darbo tūrio turbodyzelinis 
variklis. 

* Ketvirtadienį NBA regulia
riojo sezono rungtynes Žydrūno 
Ilgausko ir Martyno Andriuške
vičiaus Cleveland „Cavaliers" ko
manda svečiuose po atkaklios kovos 
98:99 pralaimėjo Los Angeles „La-
kers" krepšininkams. Ž. Ilgauskas 
svečiams pelnė net 29 taškus, po 
krepšiais atkovojo 5 ir perėmė 1 ka
muolį, blokavo 1 varžovo metimą, 
dukart suklydo bei surinko 5 pra
žangas. M. Andriuškevičius rungty
nėms Los Angeles nebuvo registruo
tas. 

* WTA serijos „Richard Lu-
ton Properties Canberra Inter
national" moterų teniso turnyro 
vienetų varžybų nugalėtoja tapo is
panė Anabel Medina Garrigues, 
penktadienį finale 6:4, 0:6, 6:4 nu
galėjusi Pietų Korėjos tenisininkę 
Yoon Jeong Cho. Tai buvo penktasis 
ispanės laimėtas WTA turnyras. 

Atkelta iš 1 psl. 
pajėgs ją įprasminti oriu gyvenimu", 
— kalbėjo jis. 

V. Adamkus pastebėjo, kad prieš 
15 metų Sausio 13 dieną, kai „lais
vės dvasia tarsi gynėjų laužai šildė ir 
rankas, ir sielas", Lietuvos piliečiai 
jau buvo tauta ir valstybė. 

„Žmonės gynė ne parlamento 
pastatą ir jame buvusius deputatus, 
o savo laisvę, savo orumą, ir teisin
gumą, savo teisę gyventi pagal są
žinę", — sakė šalies vadovas. 

Jis padėkojo visiems, kurie neli
ko abejingi, kurie mintimis ar iš tik
rųjų 1991 metų sausio 13-ąją buvo 
Vilniuje, taip pat Atkuriamajam Sei
mui ir jo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, žurnalistams, vi
siems, kurie „pasaulyje nepaliko 
Lietuvos akis į akį su žlungančia, bet 

vis dar galinga sovietine imperija". 
V. Adamkus išreiškė užuojautą 

žuvusių laisvės gynėjų tėvams ir mo
tinoms, vaikams ir artimiesiems bei 
tiems, kurie iš laisvės kovos pasi
traukė suluošinti fiziškai. 

„Dėkoju už Šį pasiaukojimą ir už 
visam pasauliui parodytą dvasios jė
gą", — teigė jis. 

Minint Laisvės gynėjų dieną, 
penktadienį vidurdienį Nepriklauso
mybės aikštėje ties Seimu iškeltos 
valstybės vėliavos. 

Po sausio 13-osios aukų atmini
mui skirto Seimo posėdžio vykusioje 
iškilmingoje vėliavos pakėlimo cere
monijoje dalyvavo aukščiausi valsty
bės asmenys — prezidentas Valdas 
Adamkus, premjeras Algirdas Bra
zauskas bei Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas. 

V. Landsbergis: teisingumui vykdyt i būtinas... 

Atkelta iš 1 psl. 
kad pavyks įveikti susvetimėjimą 
tarp valdžios ir tautos. 

Pasak buvusio Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko V. Landsbergio 
prieš 15 metų dirbęs parlamentas 
dirbo neatsiribodamas nuo žmonių ir 
žmonės jį gynė. 

„Valstybė buvo bendras reika-
v 

las. Cia dirbo parlamentas, kuris ne
apgaudinėju žmonių ir jiems rūpimų 
socialinės ekonominės politikos da
lykų nesprendė uždaroje keturių gal
vų kamarėlėje. Juolab, jei viena gal
va visai niekam neatskaitinga ir už 
nieką neatsakinga", — sakė V. 
Landsbergis. 

Vėliau, anot V. Landsbergio, 
pradėta slysti „iki dabartinės pel
kės". 

„Pakeliui prarasta gana papras

ta solidarios demokratijos tiesa, ne
subrandinta nuostata dėl visų pi
liečių atsakomybės. Vietoj to įskiepy
ta viena ypač nuostolinga klaida — 
valdžia pasipūtė kalbėti kaip valsty
bė ir žmonės, nepatenkinti valdžia 
keikdavo valstybę. Takiame morali
nės sumaišties fone senoji pelkė iš
meta spalvotų burbulų, kurie žada 
rojų po 11 arba po 111 dienų, o mūsų 
adomai ir ievos tais obuoliukais su
sižavi", — kalbėjo V Landsbergis. 

„Geresnį gyvenimą" per 11, 111 
ir 1,111 dienų rinkimų kampanijos 
metu žadėjo V. Uspaskicho Darbo 
partija. 

Buvusio Lietuvos vadovo nuo
mone, parlamento ir valdžios kokybę 
pagerins būtent jaunimas, „kai nu
tars, kad tikrai nori geresnės Lie
tuvos". 

J. Petraičiui skirtas namų areštas 
Vilnius, sausio 13 d. (BNS) — 

Penktadienį po pietų iš Vilniaus 
policijos areštinės paleistas 48 metų 
Australijos lietuvis, verslininkas ir 
buvęs kandidatas į Lietuvos prezi
dentus 48 metų Juozas Petraitis. Per 
dvi paras sulaikymo pasieniečių ope
ratyvininkai jį apklausė antikvari
nių vertybių byloje, todėl nebuvo pa
grindo kreiptis į teismą dėl jo su
ėmimo. 

Teismo sprendimu jam buvo pa
skirta švelnesnė kardomoji priemo
nė — namų areštas. 

J. Petraitį pareigūnai sulaikė 
trečiadienį po pietų Vilniaus Gedi
mino prospekte. Stabdomas J. Pet
raitis nepakluso pareigūnams ir 
bandė sprukti savo prabangiu spor

tiniu vyšninės spalvos automobiliu 
„Porsche Carrera'', tačiau operaty
vininkai savo automobiliais užbloka
vo verslininkui kelią. 

Tirdami antikvarinių dirbinių 
kontrabandos bylą Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) Opera
tyvinės veiklos skyriaus pareigūnai 
sulaikė tris vyrus, kurie įtariami šia 
nusikalstama veika. 

J. Petraitis byloje lieka kaip įta
riamas nelegalios veiklos organiza
torius. 

Australijoje gimęs J. Petraitis 
savo biografijoje teigia 1989 metais 
Cambridge universitete apsigynęs 
teisės mokslų daktaro disertaciją. 
Aistrą antikvarinėms meno verty
bėms jis teigia pajuto studijų metais. 

Atominė elektr inė — nereikal inga? 
Vilnius, sausio 13 d. (BNS) — 

Dėl naujos atominės elektrinės sta
tybos projekto Ūkio ministerija el
giasi priešingai, negu kad siūlo jai 
talkinantys mokslininkai. 

Gruodį Ūkio ministerija gavo 
Kauno technologijos universiteto 
(KTU) Elektros sistemų katedros 
mokslininkų atliktą analizę „Atomi
nės elektrinės konkurencingumo 
Baltijos, Skandinavijos, Vakarų Eu
ropos šalių bei Rusijos elektros rin-

. koše", kurios išvados — visiškai 
priešingos ūkio ministro užmojams, 
rašo „Lietuvos rytas". 

„Atominės elektrinės statyba iki 
2020 metų ekonomiškai pasitvirtin
tų, jei ilgai išsilaikytų labai aukštos 
kuro kainos ir nebūtų galimybės im

portuoti elektros", — skelbiama 
mokslininkų darbe, kurį atlikti užsa
kė pati Ūkio ministerija. 

Tuo tarpu ūkio ministras Kęs
tutis Daukšys paskelbė, kad dar šį
met šalis turi apsispręsti dėl naujos 
elektrinės statybos. 

KTU mokslininkų darbo grupės 
vadovas Rimantas Deksnys teigė, 
kad iki 2015 m. Lietuvai neabejoti
nai užteks energetinių galių. 

Analizė rodo, kad, uždarius abu 
Ignalinos atominės elektrinės blokus 
bei esant nedidelei šiluminių elektri
nių plėtrai, elektros gamybos galių 
turėtų pakakti iki 2014 m. 

Įvertinus vėjo elektrinių indėlį, 
galingumų šaliai pakaktų iki 2016 
ar net 2022 m. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Suomiai veikiausiai perrinks 
pirmąją prezidentę moterį 
Hels ink i s , sausio 13 d. 

(AFP/„Reuters7BNS) — Praėjus 
šimtmečiui po to, kai Suomija tapo 
pirmąja valstybe, leidusi moterims 
siekti politinės valdžios, ši šalis tik
riausiai antrajai kadencijai perrinks 
savo pirmąją prezidentę. 

Pagrindinis dėl sekmadienį vyk
siančių prezidento rinkimų keliamas 
klausimas yra, ar perrinkimo sie
kiančiai Tarja Halonen pavyks iš 
karto užsitikrinti daugumą balsų bei 
antrąją šešerių metų valdymo ka
denciją, a r teks dėl to kovoti antra
me rate. 

62 metų politikė, kurią remia so
cialdemokratai bei kitos kairiosios 
jėgos, nuomonių apklausose įgijo di
delę persvarą, sulaukusi paramos iš 
įvairiausių partijų šalininkų. 

Paskutinės nuomonių apklausos 
rodo, jog jos populiarumas siekia 52 
procentus. Nors pastarosiomis savai
tėmis j is kiek sumažėjo, ji vis tiek 32 
procentiniais punktais lenkia arti
miausią savo varžovą, buvusį kon
servatorių finansų ministrą Sauli 
Vainamo Niinisto. 

Kaip rodo ketvirtadienio vakarą 
paskelbta apklausa, dviem procenti
niais punktais nuo jo atsilieka mi
nis t ras pirmininkas Matti Taneli 
Vanhanen, kurios Centro partija va
dovauja kdalicinei vyriausybei. 

Tačiau beveik trečdalis rinkėjų 
teigia, jog dar nėra apsisprendę. Jų 
nuomonė nulems tai . ar žaliai reikės 
balsuoti antrame rinkimų rate, ku
ris būtų rengiamas sausio 29 dieną. 

Daugelis rinkėjų, 2000 metais 
balsavusių už vienišą motiną T. Ha
lonen, tai darė del to, kad prezidento 
poste norėjo matyti moterį. Analiti
kų teigimu, šie rinkėjai tikriausiai ir 
vėl balsuos už ją, nors lyties fakto
rius dabar nėra toks svarbus. 

Daugelis jos pirmtakų buvo dau

giausia užsiėmę santykiais su kai
mynine Sovietų Sąjunga, tačiau ko
munizmo žlugimas ir Suomijos prisi
jungimas prie Europos Sąjungos 
1995 metais reiškė, jog, kai T. Ha
lonen perėmė postą, politinė padėtis 
buvo jau visiškai pasikeitusi. 

T. Halonen kadencija taip pat 
sutapo su sėkmingu Suomijos eko
nomikos laikotarpiu, nors nedarbas 
šalyje ir siekia 8 procentus. Į aukš
tąsias technologijas per paskutinį 
dešimtmetį persiorientavusi Suomi
ja vadinama viena labiausiai pajėgių 
konkuruoti šalių. Joje veikia di
džiausias pasaulyje mobilių telefonų 
gamintojas „Nokia". 

Tiek šalininkai, tiek kritikai pri
pažįsta, kad T. Halonen puikiai jau
čiasi ir tarp pasaulio vadovų, bet 
stengiasi neprarasti ryšio su papras
tais žmonėmis, eidama pati apsi
pirkti ar demonstruodama globėjiš
ką motiniškumą, kai per vieną vir
šūnių susitikimą pataisė JAV prezi
dento George W. Bush kaklaraištį. 

,,Ji lyg koks liaudies žmogus, — 
sakė nepriklausomo regioninio dien
raščio redaktorius Kyosti Karvonen. 
Ji stengiasi sudaryti įspūdį, jog yra 
'viena iš mūsų', ir, kaip rodo apklau
sos, žmonės tuo tiki". 

Nors T. Halonen atėjus į valdžią 
įsigaliojo konstitucijos reformos, ap
ribojusios prezidento galias, tačiau ji 
ir toliau lemia šalies užsienio politi
ką bei yra vyriausioji ginkluotųjų 
pajėgų vadė. 

Politikos mokslų profesorius 
Tuomo Mart ikainen iš Helsinkio 
universiteto sakė. jog pakeitimai su
teikė prezidentei galimybę išlikti 
aukščiau partinės politikos. 

„Ji kalba apie gerovės valstybės 
išsaugojimą, o žmonės tokioms kal
boms labai pritaria, — sakė T. Marti
kainen. 

Vokietijos kanclerė giria pagerėjusį 
dialogą su JAV 

Washington, DC, sausio 13 d. 
(AFP/BNS) — Vokietijos kanclerė 
Angelą Merkei ketvirtadienį atvyku
si į Washington, DC, susitikti su JAV 
prezidentu George W. Bush gyrė ge
rėjantį abiejų šalių dialogą. 

A. Merkei, kuri, kaip Vokietijos 
kanclerė, su JAV prezidentu susitin
ka pirmą kartą, sakė, kad jai padarė 
įspūdį „nuostabus priėmimas", ir, 
užsimindama apie šaltokus Vokieti
jos ir JAV santykius po amerikiečių 
vadovaujamos invazijos į Iraką, iš
reiškė džiaugsmą, kad svarbius 
klausimus „vėl galima atvirai apta
rinėti". 

,,Tai tur i būt i mūsų tikslas. 
Klausimas toks: ar tarp draugų įma
nomi aštrūs ginčai", — sakė A. Mer
kei per vakarienę Vokietijos amba
sadoje, į kurią buvo pakviesti verslo 
ir politiniai vadovai, tarp jų — Fe
deralinės bankų sistemos vadovas 
Alan Greenspan ir buvę valstybės 
sekretoriai Madeleine Albright ir Co-
lin Powell. 

„Kova su terorizmu yra sunkes
nė už šaltąjį karą", — pažymėjo 51 

metų kanclerė. 
Penktadienį A. Merkei buvo šil

tai priimta G. W. Bush, kurio santy
kiams su jos pirmtaku Gerhard 
Schroeder pakenkė nesutarimai Ira
ko karo klausimu. 

Svarbiausi jų darbotvarkės 
klausimai — ginčas su Iranu dėl jo 
branduolinių ambicijų ir neseniai 
įvykęs Rusijos kivirčas su Ukraina 
dėl gamtinių dujų. 

A. Merkei ginčą su Iranu pami
nėjo ketvirtadienį, nurodydama, kad 
„Iranas peržengė ribą", kai atnauji
no urano sodrinimą. 

Vokietijos ir Jungtinių Valstijų 
santykiai atšalo G. Schroeder ir jo 
centro kairiųjų koalicijai atsisakius 
paremti 2003 metų kovo invaziją į 
Iraką. 

G. W. Bush ir G. Schroeder prieš 
tai, kai pastarasis lapkričio mėnesi 
pasitraukė iš kanclerio posto, beveik 
nepalaikė kontaktų. 

Krikščionė demokrate A. Merkei 
yra pabrėžusi, kad draugiškų santy
kių su JAV atkūrimas yra vienas jos 
vyriausybes prioritetų. 

EUROPA 

KIJEVAS 
Susivienijimo „Mūsų Ukraina" 

rinkimų kampanijos vadovas Roman 
Bessmertny teigia, jog siekiant įves
ti konstitucinę tvarką šalyje gali bū
ti panaudoti „revoliuciniai" poveikio 
Aukščiausiajai Radai būdai. „Yra si
tuacijų, kurioms esant posakis 
'Konstitucijos garantas' nereikalau
ja paaiškinimų. Jeigu yra 226 žmo
nės Aukščiausioje Radoje, kurie ne
leidžia veikti Konstitucijai, prezi
dentas turi imtis veiksmų: išvaikyti 
šį Konstitucinį teismą, sudaryti ki
tą, kuris duos priesaiką Ukrainos 
tautai, nes parlamentas — tai dar 
ne Ukrainos tauta", — pareiškė R. 
Bessmertny. Jis pareiškė, kad Radą 
reikėjo paleisti dar pernai. 

ROMA 
Kairiosios Italijos partijos ir ho

moseksualistų organizacijos apkalti
no popiežių Benediktą XVI kišantis į 
Italijos vidaus reikalus, kai jis ket
virtadienį pasmerkė homoseksualis
tų santuokas ir medikamentinį nėš
tumo nutraukimą. „Popiežius 
šiurkščiai kišasi į Italijos politiką ir 
elgiasi kaip politinės partijos vado
vas", — sakė gėjus ir parlamento 
kairysis deputatas Franco Grillini. 
Kreipdamasis į Romos regiono poli
tinius vadovus Benediktas XVI kal
bėjo, kad santuoka yra ne „atsitikti
nis sociologinis vienetas"; 6 '„tinka
mų santykių -tarp'1 vyro i r "moters 
klausimas77. Savo kreipimesi popie
žius teigė, kad tradicinės santuokos 
gynimas yra ,,ne būdingas kataliky
bes moralinio mokymo bruožas, o 
paprastos bendražmogiškos tiesos 
dalis". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Kandidato į JAV Aukščiausiojo 

Teismo teisėjus Samuel Alito viltys 
laimėti balsavimą Senate ketvirta
dienį dar padidėjo, nors karingai nu
siteikę demokratai visokeriopai 

ATLANTIC 

stengėsi parodyti, jog jis gali nu
lemti konservatyvią teismo poziciją 
dėl teisės į abortą ar kitais opiais 
klausimais. 55 metų konservatorius 
per ketur ias dienas t rukusius svars
tymus Senato teismų reikalų komi
tete išliko tvirtas, tačiau išsisuko 
nuo daugumos tiesių klausimų dėl 
teisės į abortą ar prezidento įgalioji
mų apimties. Manoma, kad respub
likonų dominuojamas Senatas gali 
pa tv i r t in t i prezidento George W. 
Bush pateiktą kandidatūrą jau kitą 
savaitę. 

R U S I J A 

MASKVA 
Dvidešimtmetis Aleksandr Kop-

cev, peiliu subadęs kelis žmones si
nagogoje Maskvos centre, pareiškė 
per apklausą, kad „neapkenčia žydų 
tautybės asmenų ir kad padarė šį 
nusikal t imą, pavydėdamas jiems, 
nes jie geriau gyvena". A. Kopcev, 
įsiveržęs į sinagogą Bolšaja Bronaja 
gatvėje, spėjo smogti peiliu aštuo
niems parapijiečiams. Devintasis 
nukentėjusysis buvo pats užpuoli
kas: mėginant jį sulaikyti, kažkas 
lengvai sužeidė jį į kaklą. Per ap
klausą A. Kopcev taip pat pareiškė, 
kad sprendimą užpult i sinagogą 
„priėmė, paveiktas at i t inkamų kny
gų ir in temeto tinklalapių". 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio partijoms rengiantis ko

vo mėnesį įvyksiantiems rinki
mams, užsienio reikalų ministras 
Silvan Shalom penktadienį ątsistą-
tydirib'j*"'pasekdamas' trijų^lrifų Vy-, 
riausybės iiafių" iŠ dešiniosios "pk-"* 
kraipos partijos „Likud" pavyzdžiu. 
S. Shalom, kurio atsistatydinimas 
įsigalios po 48 valandų, turėtų pa
keisti teisingumo ministrė Tzippi 
Livni, a r t ima sergančio premjero 
Ariel Sharon sąjungininkė. 

MECCA 
Saudo Arabijos valdžia dėl 

hadžo metu susidariusios spūsties, 
per kurią žuvo 362 žmonės, kaltino 
neorganizuotus maldininkus. Si tra
gedija, įvykusi ketvirtadienį per ak
menų svaidymo į Šėtoną simbolizuo
jančius stulpus ritualą, yra didžiau
sia nuo 1990-ųjų. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea* 

J. . l-±. 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pašau Ho šalis. 

Krovnig gabenimas 
lėktuvu i visas pašau IO šalis 

Auto Air Frelght 

~*0? 

Automobiliu pirkimas De 
I siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Krovimu pen/ežimas 
/įsoje Amenkoje. 

Small Packaaes Trucking J 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 ~S:h Ave Bridgeview, IL 60155 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708 599 9682 Tel. f 800-775-7362 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. * 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvvw.i»r!iwfofsufgeryancbreas<hea«ru(33rn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. |USTYNA STENCELE 

Šeimos dak ta ra i ir chirurgai 
10811 W. 143"1 St Orland Paric, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Chiropraktika ir • s tuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi
ropraktika,manualine terapija, akupunktūra. 

6420 W 127 St #106. Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropracfc & Rehab Orte 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
LockportJL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOJ0GAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 1271h St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-5*5-9500 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgln: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGiove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

"9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr . ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMLMDAS V12NAS, M D . S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava StB5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Čia vieta 
Jūsų 

skelbimui! 

SIEKIANT 
NEMIRTINGUMO 

Ar jums patiktų gyventi 400 ar 
500 metų, ir visą tą laiką džiaugtis 
puikia sveikata? Tai kartu ir utopija, 
ir košmariškas scenarijus, tačiau yra 
žmonių, kurie teigia, kad šią idėją 
įgyvendinti įmanoma. 

Nors mes gyvename ilgiau ir 
sveikiau nei mūsų seneliai, kol kas 
didžiausia amžiaus riba vis tiek yra 
100 metų. Manoma, kad per tokį 
laiką kūnas paprasčiausiai susidėvi, 
netgi jei žmogus ir nesuserga kokia 
nors mirtina liga. 

Gyvens šimtus metų 

Tarp mokslininkų, žadančių 
žmonijai tokį ilgaamžiškumą, yra 
Cambridge universiteto daktaras 
Aubrey de Gray. Kol daugelis kalba 
apie gyvenimo pailginimą keleriais 
metais, šis mokslininkas svajoja apie 
neribotą amžių. „Vidutinė gyvenimo 
trukmė bus apie 1,000 metų. Rim
tai", — sako A. de Gray. 

A. de Gray ir jo žmona Adelaide 
Cambridge universitete dirba jau 
labai ilgą laiką. Ji tyrinėja genetiką, 
jis — akademikas laisvamanis. Dar 
ketvirtąjį dešimtmetį jis paskelbė 
savo darbą, sudrebinusį teorinės 
biologijos pasaulį ir užtikrinusį jam 
pasaulio pripažinimą. Šiandienis A. 
de Gray darbas yra sudarinėti ir 
tvarkyti vaisinių muselių duomenų 
bazę. 

Sendina atliekos 

Didžiąją savo apmąstymų dalį 
šis mokslininkas atlieka toje pačioje 
XVII a. smuklėje, kur Watson ilsė
davosi bandydamas įspėti DNR pas
laptis. De Gray tiki, kad jam pavyko 
atskleisti nemirtingumo paslaptį. 

Pasak mokslininko, senėjimo 
procesas — tai šalutinių gyvo orga
nizmo reiškinių kaupimasis. Jis 
identifikavo biologinius procesus, 
kurie, jo manymu, yra kalti dėl orga
nizmo senėjimo, taip pat dėl mutaci
jų, sukeliančių vėžį, ir galiausiai dėl 
nereikalingo ir kenksmingo toksinio 
šlamšto kaupimosi. Pasirodo, viskas 
priklauso nuo to, kokiame audinyje 
kaupiasi organizmo atliekos. 

Pavyzdžiui, akyje tam tikros 
atliekos kaupiasi galinėje tinklainės 
dalyje, o tai galiausiai veda prie 
aklumo. Tai vadinama makuliarine 
degeneracija dėl amžiaus. Arterijose 
yra tam tikros ląstelės, kaupiančios 
kitokias atliekas, kurios galiausiai 
sukelia arterijų sklerozę. 

Svarbiausia — atnaujinti 
kūną 

A. de Gray ne vien aprašė se
nėjimą sukeliančius procesus, bet ir 
išvedė teoriją „Nežymus projektuoja
mas senėjimas". Paprastai kalbant, 
ji teigia, kad greitai mokslas leis 
mums tapti vyresniems nesenstant. 

Mokslininkas sako, kad kol kas 
neįmanoma sustabdyti ar išvengti 
visų senėjimo pasekmių. Tačiau jis 
mano, kad tai padaryti bus galima 
per artimiausius 25 metus. 

A. de Gray lygina žmogaus kūną 
su gyvenamuoju namu. Tinkamai 
prižiūrint ir atnaujinant namą, jame 
galima gyventi faktiškai amžinai. 
Svarbiausia — nuolat rūpintis namo 
būkle ir jo neapleisti. Tą patį ketina
ma daryti ir su žmogaus organiz
mu. 

Išsigelbėjimas — naujos 
technologijos 

Mokslininkas mano, kad žmo
gaus genomo tyrimai labai pas
partins technologijų-raidą ir padės 
atsirasti tokioms naujovėms, kaip 
„protingi" vaistai, skirti individams, 
genų terapija paveldimų ligų gydy
mui, kamieninės ląstelės, atjauni
nančios širdį ar smegenis. Be viso to, 
dar ir mikroskopiniai robotai, ke
liaujantys mūsų kraujotaka ir 
gydantys įvairius sutrikimus. 

Kiekviena naujų išradimų karta 
nutolins mus vienu žingsniu nuo 
mirties. 

Pirmoji tokių išradimų karta 
turėtų padovanoti žmogui apie 30 
papildomų gyvenimo metų. Taigi 
žmonės, kurių gyvenimas bus pail
gintas pirmųjų terapijų, dar bus 
gyvi, kai bus sukurta nauja pagerin
ta terapija, kuri suteiks jiems dar 30 
ar 50 papildomų gyvenimo metų. 

Įsteigtas multimilijoninis 
prizas 

Pats A. de Gray aiškina nenorįs 
priversti žmones gyventi tūkstantį 
metų. Jis tenori jiems suteikti tokią 
galimybę. Tačiau jis pripažįsta, kad 
nemirtingumas tikrai nebus pigus. 
Jo manymu, tokių technologijų kai
na siektų karo Irake išlaidas, o gal ir 
dar daugiau. Tokių pinigų atsiras tik 
tuomet, kai paprasti žmonės bus įsi
tikinę, jog jie iš tiesų gali radikaliai 
pasiilginti gyvenimą. 

Būtent tam buvo įsteigtas „Me-
tuzelos pelės" prizas. Tai multimili
joninis konkursas, skirtas pagreitin
ti gyvenimo prailginimo tyrimus. 
Konkurso esmė — per ateinančius 
dešimtį metų pademonstruoti, kad 
įmanoma radikaliai prailginti gyve
nimą ir išvesti „nemirtingą" pelę.. 

Mažesnės pelės gyvena ilgiau 

Ne visos veisiamos pelės yra 
vienodos. Daktaro Christian Sell 
laboratorijoje bandymų pelės yra 
dviejų rūšių: normalios ir mažosios. 
Mažosios pelės yra 40 procentų 
mažesnės už normalias, nes vienas 
jų genas yra pakoreguotas. 

Pakoreguotasis genas, kurį turi 
visi žinduoliai, reguliuoja hormoną 
IGF-1 ir veikia gyvūno dydį. Jeigu 
genas yra aktyvus, jis išskiria hor
moną, ir gyvūnas užauga didelis. 
Mažiau aktyvus genas išskiria ma
žiau hormono ir gyvūnas užauga 
mažesnis. Daktaras Sell tikisi 
įrodyti, kad šis genas dar yra at
sakingas ir už ilgaamžiškumą. Jeigu 
jis teisus, jo mažosios pelės gyvens 
ilgiau negu normalios. 

C. Sell „midi" pelės gyvena jau 
trejus metus, tai yra ilgiau nei kon
trolinė normalaus dydžio pelių gru
pė. Tačiau dar anksti spėlioti, ar 
nors viena pelė sumuš penkerių me
tų amžiaus rekordą ir laimės Metu-
zelos prizą. 

Kai žmonės taps ilgaamžiai, 
teks susidurti su naujomis proble
momis. Kasdien pasaulyje miršta 
apie 100,000 žmonių. Taip yra pa
laikomas planetos gyventojų balan
sas. Neišvengiamai visiems tapus il
gaamžiais, tektų susidurti su gyven
tojų pertekliumi ir kitomis iš to ky
lančiomis socialinėmis problemomis. 

„Klaipėda" 

http://www.iilinoispain.com
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lAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-265S; fax. 773-436-6906 

Dantų gydytojai 

SVARBI „SOCIAL SECURITY 
INFORMACIJA 

(pabaiga) 

Toliau savo pranešime „Sočiai 
Security" informuoja apie Medicare. 
Primena, kad receptinių vaistų pro
grama prasideda 2006, apie kurią 
plačiai rašoma žmonėms atsiųstoje 
knygoje „Medicare & You 2006", ir 
apie kurią buvo jau anksčiau rašyta 
šiame skyriuje. 

Jei turite Medicare ir jūsų 
pajamos bei kiti ištekliai yra maži, 
galite gauti papildomą pagalbą 
mokant mėnesinius mokesčius (pre-
miums), nurašymus (deductibles -
tai, ką primokate iš savo kišenės) ir 
primokėjimus (co-payments) už 
vaistus pagal naująją Medicare 
receptinių vaistų programą. 

Jei neužpildėte prašymo -
„Application for Help with Medicare 
Prescription Drug Plan Costs" (Form 
SSA - 1020), tai dar galite padaryti. 
Tokį prašymą galite gauti paskam
binę „Sočiai Security" 1-800-772-
1213 (neprigirdintiems - 1-800-325-
0778), arba Online 

www.socialsecurity.gov 
Pranešime taip pat primenama, 

kad jūsų gyvenamoji valstija gali 
jums padėti per „Medicare Savings 
Program", jei: 

1. turite Medicare Part A; 
2. mėnesinės pajamos yra ne 

didesnės, kaip 1,097 dol. asmeniui, 
arba 1,464 dol. sutuoktiniams (di
desnės pajamos galioja Aliaskoje ir 
Havajuose); 

3. jūsų turtas (neįskaitomas 
namas ir automobilis) yra ne dides
nis, kaip 4,000 dol. asmeniui ir 6,000 
dol. vedusiųjų porai (kai kuriose 
valstijose gali būti didesnis). 

Norint gauti daugiau žinių, su
sisiekite su jūsų valstijos, ar vietine 
Medicaid, ar socialinių patarna
vimų, ar labdaros (vvelfare) įstaiga. 

Jei turite klausimų apie Me
dicare ir kaip ją gauti, susisiekite su 
„Sočiai Security Administration" 
telefonu 1-800-772-1213 (neprigir
dintiems - 1-800-325-0778) 

Dėl visos kitos informacijos apie 
Medicare, pvz., smulkesnę informa
ciją, mokėjimus, aplankykite jų sve
tainę Internete 

www.medicare.gov 
arba skambinkite 1-800-

MEDICARE (1-800-633-4227), ne
prigirdintiems - 1-877-486-2048. 
Skambinti galima 24 valandas per 
parą. 

Informacijos apie „Sočiai Se
curity" galite rasti Internete 

wMrw.Socialsecurity.gov 
arba skambinant telefonu 1-800-

772-1213 ir pasikalbant su „Sočiai 
Security" atstovu nuo 7 vai. r. iki 7 
v.v. darbo dienomis. 

Jei turite mygtukinį telefoną 
(tauch-tone phone), įrašytos infor
macijos galite gauti 24 vai. per parą. 

Jei nėra labai svarbu, „Sočiai 
Security" prašo neskambinti jiems 
savaitės pradžioje, ar mėnesio pra
džioje, nes jie tada būna labai 
užimti. Neprigirdintieji gali skam
binti telefonu 1-800-325-0778. 

Jei gyvenate už JAV ribų, dėl 
„Sočiai Security" reikalų galite 
kreiptis į bet kurią JAV ambasadą, 
ar konsulatą, ar „Veterans Affairs 
Regionai Office", Maniloje. 

Kai skambinate, turėkite su 
savim „Sočiai Security" numerį, o jei 
rašote laišką, įrašykite jį. 

Jei gyvenate JAV, informaciją 
apie „Sočiai Security" galite gauti 
vietinėje „Sočiai Security" įstaigoje. 

(Medicare pagal „Important 
Sočiai Security Information") 

• • ARABIŠKOS LĖLES 
Musulmoniškose šalyse Barbė 

užleidžia vietą populiariausiai žaislų 
parduotuvių prekei — lėlei Fulla, 
dėvinčiai hidžabą. Tamsiaplaukė 
Fulla savo amerikietiškos varžovės 
trumpus sijonėlius pakeitė kukles
niais drabužiais, o šviesius Barbės 
plaukus — musulmonišku šydu. 

„Fulla yra populiaresnė, nes yra 
artimesnė arabiškoms vertybėms: ji 
niekada nerodo kojų ar rankų", — 
sakė „Toys'R'U" padalinio, esančio 
Cairo, vyriausiasis pardavėjas Tarek 
Mohammed. 

Arabiškoji Barbės versija perka
ma kaip karšti pyragėliai Id ai Adha, 
svarbiausiai šventei musulmonų re
liginiame kalendoriuje. Taip yra ne 
vien dėl to, kad Fulla yra pigesnė už 
savo konkurentę iš Amerikos, nors 
abi yra pagamintos Kinijoje. 

Fulla nėra pirmoji arabiška lėlė, 
bet nė viena jos pirmtakė taip neį
siveržė į vietinę rinką kaip ji — per 
dvejus metus nuo tada, kai ją sukūrė 
Jungtinių Arabų Emyratų įmonė 
„NewBoy Design Studio", jau par
duota apie 2 mln. jos kopijų. 

Saudo Arabijos religinė policija 
tada tiesiog uždraudė „žydų lėlę 
Barbę", kurios „atviri drabužiai, 
nepadori laikysena, papuošalai yra 
ištvirkusių Vakarų nuosmukio sim
bolis". 

Fulla, kurios vardas reiškia 
vieną jazminų veislę, iš pradžių buvo 
pardavinėjama Persijos įlankos ša
lyse panašioje rožinėje dėžutėje, tik 
su kuklesniais drabužėliais, pavyz
džiui, tradiciniu viršutiniu apdaru 
abaja ir mažu maldos kilimėliu. 

Tobulos figūros, nors ir ne tokią 
krūtingą Fulla dabar galima ap
rengti ir siaurais marškinėliais bei 
džinsais, o jos galvą aprišti tokiomis 
pačiomis spalvingomis skarelėmis, 
kokias šiandien ryši daug jaunų 
Egipto merginų. Fulla taip pat turi 
dvi drauges Yasmine ir Nada su 
šviesesniais plaukais. Tačiau ji ne
turi jokio širdies draugo —jokių pla
nų, kad rinkoje pasirodys arabiška
sis Ken atitikmuo, nėra, nes Fulla 
turėti vaikiną konservatyviuose mu
sulmonų kraštuose būtų nederama. 

BNS 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 a 640 a Kingery Hwy, VVia/vbrook 
Tel. 630-323-5050 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 60523 
Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D R . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Cttcagą IL 60655 
773-233-0744 arba 773-48^4441 

' w * IMU 
PIGIAUSI AVIA-BIUETAI į LIETUVAI* EUROPA^ 

7vMau*otradeusa conr 

P A D I D A M f S U K A S T I . V U P I R K T I IK Al VI ŽT1 
AUTONK >BILIUS IŠ BET KU R K > JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAMEAUTOMOBI1 IŲ REMONTĄ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

http://www.socialsecurity.gov
http://www.medicare.gov
http://wMrw.Socialsecurity.gov
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KARALIAI IR IŠMINČIAI 
ALEKSAS VITKUS 

Trijų karalių šventės sekma
dienį, buvau bažnyčioje ir girdėjau 
skaitomą tai dienai evangeliją (Mt 2, 
1—12), pagal kurią iš Rytų šalies į 
Jeruzalę buvo atkeliavę išminčiai, 
kurie, ieškodami Žydų karaliaus, 
klausinėjo karaliaus Erodo, sakyda
mi: „Mes matėme užtekant* žvaigž
dę ir atvykome jo pagarbinti''. Ero
das, pasitaręs su Rašto aiškintojais, 
nusiuntė išminčius į Beatliejų. Ten 
jie pamatė kūdikį su motina Marija 
ir parpuolę ant žemės jį pagarbino 
duodami jam dovanų: aukso, smilka
lų, (angį. frankincednse) ir miros. 
Laimei, sapne įspėti jie nebegrįžo 
pas Erodą ir kitu keliu pasuko į savo 
kraštą. 

Klausant po evangelijos buvusio 
pamokslo ir spoksant į naujus įreng
tus šviesius vitražus, mano mintys 
kažkaip nukrypo į klausimą: kodėl 
evangelija kalba apie išminčius, o 
mes juos vadiname karaliais? Kuni
go nedrįsau trukdyti, tai parėjęs 

namo, pats ieškojau atsakymo. Tai 
ką išsiaiškinau, norėčiau pasidalinti 
su kitais smalsiais skaitytojais, jei 
tokių atsirastų. 

Pradėsiu nuo tų dovanų. Auksą 
ir smilkalus juk visi žinome, o kas 
yra mira? J. Žiugždos redaguotas 
1935 m. Lietuvoje išleistas „Tarp
tautinių žodžių žodynas" tai vadina 
arabišku žodžiu, reiškiančiu kva
piąją dervą, gaunamą iš kai kurių 
Afrikos ir Arabijos medžių. O kas 
tie išminčiai? 

Angliškame Naujajame Testa
mente jie vadinami „sages", grai
kiškai — „magoi", ir tai nėra kara
liai. Bet jau III amžiuje po Kr. teolo
gas Tertullian juos pavadino „beveik 
karaliais". O dar po kelių šimtmečių, 
jie jau buvo vadinami karaliais, gal 
pagal 72-ąją psalmę, kurioje' yra 
sakoma: 

„Taršišo ir Salų karaliai mokės 
duoklę, 

O Arabijos ir Sebos karaliai neš 
dovanas. 

Vis karaliai reikš jam pagarbą. 
Jam tarnaus visos tautos". 

Ar galima abejoti? Juk tą psal
mę parašė pats Dovydas, poetas — 
dainius, nors kartais ir nelabai doras 
žydų karalius, kuris pagal Senojo 
Testamento pažiūrą buvo įkvėptasis 
viso Psalmyno autorius. Kiek tų 
karalių buvo„ niekas nežino, bet tapo 
Bažyčios tradicija, kad tai buvo trys 
karaliai, gal todėl, kad jie atnešė 
trejopas dovanas. Ta pati tradicija 
juos pavadino Baltazaru, Melchijoru 
ir Gasparu. Dar ir dabar prisimenu, 
kaip Trijų karalių dieną mes vaikai 
ant buto durų kreida iškilmingai 
rašydavome: B+M+G. Jų vardai pir
miausia pasirodė VI amžiuje vieno
je Ravenna, Italijoje, bažnyčios 
mozaikoje, prigijo, ir ilgainiui labai 
išpopuliarėjo visoje krikščioniškoje 
Europoje. Juos pradėta laikyti šven
taisiais, o jų atvaizdai ir paveikslai 
pasirodė įvairiomis meno formomis. 

Angliškai Trijų karalių šventė 
dar vadinama ir „Epiphany" (grk. — 

apsireiškimas). Katalikų Bažnyčia 
sausio 6 dieną švenčia pirmą Iš
ganytojo pasirodymą nežydams. Ta 
diena kartais minima ir kaip pirmo 
Kristaus padaryto stebuklo diena, 
kai Galilėjos Kanoje Jėzus pavertė 
vandenį į vyną (Jn. 2. 1—11). 
Stebėtina, bet istorija mums rodo, 
kad „Epiphany" nuo senų laikų buvo 
laikoma svarbia švente ir ji jau 
švenčiama 194 m. po Kr., tai yra 
anksčiau negu pradėta švęsti Jė
zaus gimimo šventę — Kalėdas. 

Anglijoje Trijų karalių dieną 
karalienė švenčia karališkoje Saint. 
James pilies koplyčioje prie altoriaus 
paaukodama aukso, smilkalų ir 
miros (myrrh). 

Niekas nežino, kur ir kada tie 
trys karaliai mirė, bet bažnytiniai 
autoritetai Milane tvirtina, kad apie 
500-tuosius metus jų palaikai iš 
Konstantinopolio (dabar: Istanbul) 
buvo atvežti į Milaną. Istorija taip 
pat žino, kad 1162 metais Švento
sios Romos imperijos imperatorius 
Friedrich Barbarossa (Rudabarzdis) 
dažnai kariavęs Italijos žemėse ir 
net kartą užėmęs Milaną, kažkaip 
tapo tų trijų karalių palaikų netikė
tu (?) savininku. Juos jis nusivežė į 
Vokietiją ir ten atidavė Koelno 
(Cologne) arkivyskupui. 

Kai 2004 metų vasarą lankiausi 
Koelno katedroje, su įdomumu žiūrė
jau į ten esančią didžiulę auksinę 
Trijų karalių skrynią. Mūsų gidas 
Roland tada mums tvirtino, jog toje 
skrynioje ilsėjosi tų trijų karalių 
kaulai. Nelabai tada tuo norėjau 
tikėti, bet dabar, susipažinęs su 
istorija kiek geriau, pagalvojau — o 
gal ir taip? 

Bet kai apie tris karalius pas
kaičiau kun. John Dietzen aprašyme 
iš Čikagos dvisavaitinio laikraščio 
„The Catholic New World", vėl 
suabejojau. Jis rašo: „Ar taip tikrai 
įvyko, kaip aprašyta Mato evangeli
joje, ar tai tik graži legenda, pagal 
kurią turėjo išsipildyti Senojo Tes
tamento pranašystės"? Kas žino? 

O pagaliau negi svarbu: karaliai 
ar išminčiai? Karaliai kartais gali 
būti ir išminčiais, kaip žydų biblinis 
karalius Saliamonas, bet išminčiai 
karaliais taip lengvai netampa, nors 
išminčiais gal ir pasilieka. 

Hector Carrido. ..Trys karaliai' 

M Ė N U L I O ATSIRADIMAS 
Susidūrimas, dėl kurio atsirado 

Žemės palydovas Mėnulis, buvo san
tykinai švelnus, tvirtina mokslinin
kai, atlikę iki Šiol detaliausią ir il
giausią kompiuterinį susidūrimo mo
deliavimą. Šis tyrimas patikslino uolie
nų, iš kurių formuojasi kosminiai 
palydovai, dydžio ir greičio ribas. 

Kompiuterinio modelio rezul
tatai verčia manyti, kad Mėnulis su
siformavo po to, kai Marso dydžio 
objektas (šiek tiek didesnio nei pusės 
Žemės skersmens) prieš 4.5 mlrd. 
metų trenkėsi į Žemę. Dėl šio susi
dūrimo susidariusios nuolaužos, bė
gant laikui, susijungė į vieną dan
gaus kūną ir tapo Mėnuliu. 

Bet realistiškas proceso mode
liavimas — ypatingai sunkus užda
vinys, todėl mokslininkai išbandė 
daugybę galimybių. Dauguma jų mo
deliuose naudojo pavienes daleles, 
kurios atitinka didelį realių dalelių 
kiekį — šis metodas vadinamas Su
lyginta dalelių hidrodinamika (SPH 
— Smoothed Particle Hydrodynamics). 

Bet net ir pačiuose geriausiuose 
šiuo metodu kurtuose modeliuose 
buvo naudojami vos keli tūkstančiai 
dalelių, kurios atitiko nuolaužų dis
ką, todėl jos negali detaliai nusakyti 
disko struktūros. Dėl to Šie modeliai 
tinka nustatinėjant tik padėtį, kuri 
buvo praėjus mažiau nei parai po 
susidūrimo. 

Dabar mokslininkai, vadovauja
mi Keiichi Wada iš Japonijos Nacio
nalinės astronominės observatorijos, 
pasinaudojo kitu metodu ir sukūrė 
modelį, tinkamą nusakyti padėčiai 
maždaug po 4 parų nuo susidūrimo. 
Jie diską padalino į trimačių dėžių 
rinkinį, kuriame kiekvienai dėžei 
buvo būdingos skirtingos savybės — 
pavyzdžiui, temperatūra ir tanku
mas — bei leido šioms dėžėms keistis 
bėgant laikui. Buvo vykdomi du 
„kraštutiniai" modeliavimai — vie
name modelyje diskas buvo sudary
tas beveik vien iš karštų dujų, kita
me — beveik tik iš kietų ir skystų 
medžiagų. 

Pirmąsias 10 valandų po susidū
rimo abu modeliai atrodė labai pa
našiai — susidūrimo kaltininkas ap
sisuko, grįžo ir trenkėsi į Žemę antrą 
kartą, dėl ko buvo sunaikintas. Tai 
taip pat atitinka ir SPH modelius bei 
verčia manyti, kad gravitacija — 
ankstyvoje disko formavimosi stadi
joje dominuojanti jėga. 

Bet po to tarp šių modelių atsi
randa skirtumai. Jei atsitrenkęs kū
nas po kontakto išgaruoja, tai suku
riamos spiralinės smūgio bangos, 
lėtinančios disko sukimąsi. Dėl to 
disko medžiaga krenta ant Žemės ir 
Mėnulis nesusidaro. 

Ir priešingai —jei po susidūrimo 
susidaro daugiausiai kietos ir skys
tos liekanos, tai smūgis disko negali 
sulėtinti pakankamai, kad jis nu
kristų ant Žemės, todėl susiformuoja 
Mėnulis. 

Mokslininkai mano, kad bet koks 
smūgis, kuris yra pakankamai galingas, 
kad besitrenkiantis kūnas išgaruotų, 
nėra tinkamas palydovui susidaryti. 

Žemės atveju, jie numatė, kad 
maždaug Marso dydžio objektas 
turėjo keliauti mažesniu nei 15 kilo
metrų per sekundę greičiu. Kitaip 
tariant, mokslininkai priėjo išvados, 
kad jei atsitrenkusio kūno masė 
Žemės masę viršytų kelis kartus, tai 
„dėl gigantiško susidūrimo niekada 
nesusiformuotų didelis palydovas". 

Smithsonian astrofizikos obser
vatorijos Cambridge (JAV) astrono
mas Scott Kenyon sakė, kad išvada 
yra panaši į tiesą: JDujų diskas tik
riausiai subliūkštų greičiau nei kietų 
ar skystų medžiagų diskas". Bet jis 
taip pat pažymėjo, kad astronomams 
ilgą laiką problemų kėlė dujų taku
mo besisukančiuose diskuose mode
liavimas. Jo teigimu, ši problema bū
dinga visiems modeliams, bet trima
čių dėžių modelis šiai problemai gali 

• būti ypač imlus, nes takumą turi pa
rinkti mokslininkai, o nuo pasirink
tos reikšmės gali priklausyti laikas, 
per kurį diskas nukrenta ant Žemės. 

BNS 
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JAV LIETUVIS — VERSLO ORGANIZACIJOS VADOVAS 
Beveik prieš septynerius metus, 

1999 metų sausio 7-ąją, Čikagoje įs
teigta lietuvių verslo taryba ilgainiui 
tapo sėkmingu projektu, pavyko pri
traukti bendradarbiavimui nemažai 
mūsų tautiečių verslininkų „Vėjų" 
miesto apylinkėse. Jau kelinti metai 
girdėjosi kalbų, kad ir pagrindinia
me JAV Rytų pakrantės didmiestyje 
New York reikėtų panašios organi
zacijos, tik ilgai nebuvo jokių konk
rečių darbų, o juk ne vienas pažįs
tame ar bent esame girdėję apie dr. 
Juozą Kazicką, Simą Velonskį — 
turbūt šiuo metu garsiausius iš mū
sų tėvynės į New York apylinkes 
emigravusius lietuvius, vėliau tapu
sius pasaulinio lygio verslininkais. 
Pačiame Manhattan centre įsikūru
sios ir dvi Lietuvai tarnaujančios ofi
cialios įstaigos — po vienu stogu jau 
antrą dešimtmetį mūsų šalies inte
resams tarnaujančios Lietuvos Res
publikos misija prie Jungtinių Tautų 
bei generalinis konsulatas. 

Stipriausia finansiškai iki šiol ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės New 
York apygardos Manhattan apylinkė 
(pirmininkė Laima Šileikytė-Hood), 
kuriai nuo seno priklauso tikrai ne
mažai įvairiose verslo srityse paty
rusių New York gyvenančių mūsų 
tautos atstovų. Tačiau Čikagoje dar 
praėjusio šimtmečio pabaigoje atsi
radusios organizacijos „antrininkė" 
New York neužgimė daugiau kaip 
penkmetį. Tik pačioje praėjusių me
tų pabaigoje, galų gale iniciatyvą į 
savo rankas paėmus LR gen. konsu
lato diplomatams ir prisidėjus nese
niai JAV LB New York apygardos 
pirmininke tapusiai, energijos nesto
kojančiai, R. Žukaitei „ledai pajudė
jo" — nuspręsta steigiamąjį New 
York-Amerikos lietuvių Verslo tary
bos (The New York Lithuanian-
American Business Council) susirin

kimą šaukti LR generalinio konsula
to patalpose, nors ir ne pačiu geriau
siu metu — prieš pat Kalėdas, gruo
džio 20-ąją, po darbo dienos valandų. 
Papildomų nepatogumų pridėjo ir 
tai, kad būtent tuo metu New York 
valstybinio transporto darbuotojai 
net keletą dienų streikavo, dėl ko 
buvo beveik visiškai paralyžiuota 
visuomeninio transporto sistema 
didesnėje Manhattan dalyje. Visgi į 
atidaromąjį lietuvių verslo tarybos 
posėdį, be LR generalinio konsulo 
New York Mindaugo Butkaus- ir 
naujojo konsulo ekonomikos kultū
ros reikalams Algimanto Misevi
čiaus (kurie susitikimo dalyviams 
parengė informacinius paketus su 
duomenimis apie jau esamas ana
logiškas kitų valstybių organizaci
jas, įstatų pavyzdžių tekstais, infor
macija apie organizacijų registravi
mo procedūras šioje valstijoje) at
skubėjo ne tik „Lek Securities" fir
moje vadybininke dirbanti JAV LB 
New York apygardos pirmininkė 
Ramutė Žukaitė, bet ir Tautos fondo 
tarybos pirmininkas Algis Vedeckas, 
kelionių agentūros „Vytis Tours" 
prezidentas Romas Kezys, „Clear 
Springs Enterprises" įmonės vice-
prez. Jura Zibas, „Alberto Makali 
Ltd." firmos vadybininkė Ina Bart
kus, vienos didžiausių New York 
apylinkėse „Presbyterian" ligoninės 
finansinių sistemų vadybininkas 
Artūras Kozyrovičius. 

Net iš 50 mylių atstumu nuo 
New York centro nutolusio Wilton 
miestelio kaimyninėje Connecticut 
valstijoje į susirinkimą atvyko „Vitta 
Corporation" prezidentas Aloyzas 
Petrikas, ir ne veltui: būtent šis 
didelę verslo JAV ir Lietuvoje patirtį 
turintis Amerikos lietuvis ir buvo iš
rinktas vadovauti ką tik įkurtai ne
vyriausybinei nepelno organizacijai. 

New York Lietuvių verslo tarybos pirm. Aloyzas Petrikas (kairėje) ir Lietuvos 
Respublikos gen. konsulas New York Mindaugas Butkus. 

Taigi minėti ąusitikimo dalyviai, 
kurie ir tapo savotiška iniciatyvine 
grupe, apibendrinę diskusijas, nu
sprendė įsteigti tokią tarybą, o jos 
naujasis prezidentas A. Petrikas 
kartu su vadybininkais A. Kozyrovi-
čiumi ir I. Bartkumi apsiėmė pasi
rūpinti oficialiu Lietuvos-Amerikos 
verslo tarybos New York įregistra
vimu. Nutarta, jog tikslinga įvesti 
nario mokestį bei įsteigti darbo gru
pes, kurios dirbtų konkretų verslo 
informacinį, prekybos skatinimo bei 
investicijų paieškų darbą. Na, o ben
dri organizacijos siekiai bus skatinti 
prekybos mainus tarp New York 
valstijos (bei aplinkinių regionų) ir 
Lietuvos, pritraukti JAV investicijas 
į mūsų šalį, keistis verslo plėtrai 
naudinga informacija bei patirtimi. 
Taryba žada būti atvira visiems nor
intiems prisidėti prie šių tikslų 
įgyvendinimo. Tikimasi, kad jos na
rių patirtis, sukaupta dirbant JAV 
verslo pasaulyje, taps vertingu infor
macijos ir patarimų šaltiniu ieškant 

kelių naujiems ryšiams užmegzti. 
Ketinama veikti glaudžiai bendra
darbiaujant su LR generaliniu kon
sulatu New York ir naudotis jo ad
resu (420 Fifth Ave. 3rd Floor, New 
York, NY 10018, tel. 212-354-7840, 
faks. 212-354-7911, ei. paštas 
info@ltconsny.org na, o mes tikimės, 
kad tai nebus pirma ir vienintelė 
žinia apie naujosios organizacijos 
veiklą, nes kaip išsireiškė vienas 
vyriausių ir labiausiai patyrusių 
lietuvių verslininkų New York „Vy
tis Tours" savininkas Romas Kezys 
„demonstracijų ir peticijų laikai pra
ėjo, politikos srityje Lietuva pagrin
dinius dalykus jau pasiekė, pats 
laikas skirti dėmesį verslui, Dabar 
siūlau New York steigti lietuvių 
Prekybos rūmus". Na ką gi, pabu
dome ir kelkimės! Galbūt tai galėtų 
tapti pirmąja tvirta pagaliau užgi
musios Lietuvos-Amerikos verslo 
tarybos New York užduotimi? 

Laurynas R. Misevičius 

MUZIKA, ĮVEIKIANTI POLITINIUS IR KULTŪRINIUS SKIRTUMUS 
MONIKA BONČKUTĖ 

Kaip dažnai spaudoje perskaito
me ar per televiziją išgirstame 
žodžius „tarptautinis bendradar
biavimas", „kolektyvinis darbas"? 
Gana dažnai, ar ne? Ir paprastai iš 
politikų lūpų, kuriems dažniausiai 
rūpi bendrauti su savo klano atsto
vais, o dirbti nemaža dalis jų apskri
tai vengia. Nesvarbu, domitės politi
ka, ar ne, bet jeigu norite išvysti, ką 
reiškia tikras „tarptautinis bendra
darbiavimas", vasario 1 d. tiesiog pri
valote būti Čikagos simfoninio orkes
tro salėje. Beje, ten vykstantis ren
ginys neturi nieko bendra su politi
ka. Kaip tik todėl jį ir rekomenduoju! 

Žydų dainininkės, kompozitorės, 
visuomenės veikėjos, vienos žymiau
sių visų laikų Izraelio dainininkių 
Chava Alberstein bei Prancūzijos 
žydų grupės „Les Yeux Noir" ben
dras koncertas įkūnija tai, ką iš tie
sų galima pavadinti tikru tarptau
tiniu bendradarbiavimu, kai skirtin
gos kultūros, muzikos stiliai puikiai 
dera tarpusavyje, vienas kito neuž-
goždami, o skirtingi žmonės nesa
vanaudiškai dirba kartu, kad suteik
tų džiaugsmo kitiems. 

Koncerte dainuosianti Chava 
Alberstein yra gimusi Szczecin mies
te Lenkijoje, tačiau ketverių metu 
kartu su tėvais emigravo į Izraelį. 
Dainavimui gabią mergaitę netruko 
pastebėti žymiausi šalies muzikos 
mokytojai, tad, būdama vos 17-os ji 
jau dainavo vienoje populiariausių 

Chava Alberstein 

tuometinių Izraelio televizijos laidų 
„Moadon Hazemer". Tapusi profe
sionalia dainininke, Ch. Alberstein 
išsiskyrė tuo, kad savo kompozici
jose plačiai naudojo Rytų bei Cent
rinės Europos liaudies muzikos mo
tyvus, įskaitant ir ten gyvenusių 
žydų savitą folklorą. 

Be to, ji dainuoja ne tik hebrajų 
kalba, kuri didžiajai žydų daliai yra 
vienintelė priimtina nacionalinė 
kalba, bet ir gerokai primiršta bei 
nykstančia jidiš, kuriai, kaip žino
me, didelės itakos turėjo lietuvių 
kalba, ir kuria kalba absoliuti dau
guma iš Lietuvos kilusių žydų. 
Tačiau dar svarbiau tai, kad dali 
dainų Ch. Alberstein atlieka arabiš
kai, kas beje, gerokai piktina žydų 
ortodoksus. Savo kompozicijose ji 

taip pat nevengia ir arabiškos mu
zikos motyvų. Kita vertus, svarbu ne 
tiek tai, kad Ch. Alberstein muzika 
peržengia kultūrines sienas, tačiau 
pats jos balsas, kurį vieningai giria 
įvairių tautų muzikos kritikai. 

1949 m. gimusi Ch. Alberstein 
yra išleidusi daugiau nei 50 muzikos 
albumų, iš kurių nemažai tapo 
auksiniais ir platininiais. Kurį laiką 
koncertavusi ir kūrusi daug mažiau, 
pastaruoju metu dainininkė atnauji
na koncertinę veiklą, be to, Izraelyje 
bei už jo ribų (ypač Prancūzijoje ir 
JAV) jaučiamas pagyvėjęs susido
mėjimas jos kuriama muzika. 

„Tarptautinis" rašomos muzikos 
stilius neabejotinai susijęs su gana 
netradicinėmis Izraelyje Ch. Albers
tein politinėmis pažiūromis, nors 
dainininkė nuolat pabrėžia, kad jos 
visuomeninė veikla yra ne politika
vimas, o pilietiškumas, su kuo, beje, 
negalima ginčytis. Ch.. Alberstein 
nuolat reiškia nepritarimą žydų poli
tikai palestiniečių atžvilgiu, ne 
kartą yra viešai kritikavusi Izraelio 
vyriausybę, dalyvavusi demonstra
cijose už taiką, kartu su palestinie
čiais. Kartą duodama interviu JAV 
radijo stočiai NPR ji sakė: „Aš 
manau, kad menininkai turi kriti
kuoti valdžią visada, kai tik turi 
progą. Mes nesame politikai, mums 
nereikia įtikti minioms, kad gau
tume daugiau balsų... Todėl mes 
turime sakyti tai, ką jaučiame..." 

Čikagos simfoninio orkestro 
salėje vyksiančiame koncerte ne tik 

Ch. Alberstein pasirodys kaip tikras 
kultūrų bei kalbų orkestras. Tem
peramentingos muzikos sukeliamą 
įspūdį turėtų sustiprinti jai pritar
sianti muzikos grupė „Les Yeux 
Noir". Įvairiatautis sekstetas iš 
Prancūzijos, kurio pagrindiniai na
riai — du žydų kilmės smuikininkai 
Eric ir Olivier Slabiak — taip pat 
groja ne tik „gryną" žydišką muziką. 
Drauge su Ch. Alberstein pareng
tame projekte bus gausu čigonų 
liaudies muzikos motyvų, kurių ori
ginalus derinimas su žydų folkloru ir 
išgarsino muzikantus Prancūzijoje 
bei už jos ribų. Be šių pagrindinių 
įtakų, „Les Yeux Noir" muzikuodami 
taip pat remiasi specifiniu muzikos 
žanru — manouche (Prancūzijoje gy
venančių čigonų sukurtu džiazu), tra
diciniu amerikietiškuoju džiazu bei 
šiuolaikine Prancūzų popmuzika. 

„Les Yeux Noir" grojama muzika 
sudėtinga žvelgiant iš atlikėjo taško; 
smuikais, akordeonu, violančele. cim
bolais bei elektrine gitara muzikuo
jantys atlikėjai technikos atžvilgiu 
groja kaip simfoninio orkestro muzi
kantai, tačiau jie nevengia ir im
provizacijos, pasiduodami muzikos 
siautuliui. Liaupsių šiems muzikan
tams bei dainininkei Ch. Alberstein 
negailintis „Los Angeles Times" tiki
na, kad niekabla nebūna taip, kad iš 
koncertų išeitų nepatenkintų žiūro
vų. Ir nesvarbu, ar tai būtų žydai, 
prancūzai, amerikiečiai ar lenkai. 
Tikiuosi, po pasirodymo Čikagoje 
bus galima pridėti: „...ar lietuviai". 

mailto:info@ltconsny.org


12 DRAUGAS, 2006 m. sausio 14 d., šeštadienis 

NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS 
Irake Drake 

Did 
lt Againl 

< 2 % Equ* «oo*rvg Oppotjrucy 

5 SProspect, Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reartor 

GnluK, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
i[Žt ^ ~ , First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

I 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

~7e/.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

(freaina P I R K I M A S — PARDAVIMAS 

v Peters-Montella RfcfctKp»rti»er* 
REALTOR®, CIPS, CRI, CLHMS 2 8 1 ° Eas t Oakland 

Park Blvd Fluent in Italian Sr Lithuanian, Knoowledge oiFrench p o r t lauderdale 
D i r e c t : (954) 254-3598 FL 33306 
F a x : (954) 785-2947 Each o f f k e i n d e p e n d e n t l y 

E - M a i l : regina@reginapeters.com owned and operated 

V I D A M. 
I t l M D K V T U I 
B«l>KKkA<;i: 5 A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardavimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $67O-$710; 
2 mieg. — $770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

PERMANENT JOB FOR LEGAL 
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 

speak English, have work permit, driv-
ers license and car. 

Call Comfort keepers 
847-215-8103 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
bei perkraustytojai, dirbti Skokie, 

perkraustymo kompanijoje. 
T e l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 

Vairuotojams privaloma turėti galiojan
čius Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

LOOKING FOR AN AGGRESSIVE 
INSURANCE SALES PROFESSIONAL 

LICENSED OR NOT LICENSED (VVE'LL 
TRAIN) — CALL BERT@Allstate 

Insurance Co. 7 7 3 - 7 7 5 - 9 7 0 0 or fax 
your resume to 7 7 3 - 7 7 5 - 4 9 3 8 

TEN (ĮO)LIVEIN NANNIES 
needed for American fami-
lies in Highland Park and 

Deerfield. Mušt have 
experience/English. 
8 4 7 - 3 3 1 - 3 3 0 4 

Five Diamond Nanny Agency 

D R A U G A S 
Alvvays Wl th F l o w e r s 
• {vairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St., Lemont, l t 
8015 W . 7 9 St., |ustice, I I 

Nemokamas tel . ftSft-594-6604 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswltlif lowcrs.com 
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STATE F A R M INSURANCE I 

Automobilio, namų, ' 
gyvybės ir sveikatos draudimai ' 
Select agentė Barbara Murray 

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

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 1/2 West 95th SL, 

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

AUTO, NAMAI, VERSLAS, 
SVEIKATA, GYVYBE 

Aukšto lygio . , T v r A 

"•SSSST ALINA . 
fe3» GRINKEVIČIUS 
atmosfera I N S U R A N C E A G E N C Y 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes nemoka
mu tel: 800-374-1111 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

0556 S. KadaeCrtago.iL 60629 
Prekyba, nstalavirnas, aptarnavimas 

— Lįoensed — Bonded— Insured 
24 

v j l per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
E S T I M A U 

773 7784007 
773 531 1833 

AiMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDUODA 
K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 

ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 
slogos ir negerovių. Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse ir po 

pamaldų PL centre, Lemonte. 
Tel. 630-323-5326 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters'\plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

ĮVAIRUS 

* Moteris su vaiku ieško darbo netoli lietuvių 
bažnyčios Los Angeles, CA ir pigaus buto 
netoli nuo lietuvių bažnyčios Los Angeles, 
CA. Tel. 714-525-2302. 

* Moteris, gyvenanti Brighton Park , ieško 
darbo su grjžimu namo. Tel. 773-655-6109. 

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių ar vaikų 
priežiūros darbo lietuvių šeimoje. Tel. 630-
863-1168. 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. 
Kalba angliškai, vairuoja automobilį, turi patir
ties ir rekomendacijas. Tel. 630-637-9897, 
ei. pastas: mdalia44@hotmail.com 

* Dovanoju kačiuką. Tel.773-863-8473. 

* Rimtas 50 metų vyras, ieško darbo senelių 
priežiūroje arba apsaugoje. Tel. 631-276-
3933. 

„DRAUGAS informuoja, 
„DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos 

ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS lietuvybės 

švyturys ir sargas! 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMENYS FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Skelbimų skyriaus 
t e t 1-773W»S-9500 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir [vairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

% 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 VV. 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 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:regina@reginapeters.com
http://www.alwayswltliflowcrs.com
mailto:agrinkev@amfam.com
http://KadaeCrtago.iL
mailto:mdalia44@hotmail.com
http://www.racinebakery.com
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LIA KRIVINSKAITĖ -
PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITĖ 

Baigusi Harvard teises mo
kyklą (2004 m.), ir Duke universi
tetą (2000 m.) su summa cum laude 
aukščiausiomis garbėmis,. Lia Kri
v inskai tė pasirinko dirbti „Jonės 
Day" firmoje, kur rado jau dirbantį 
savo broli, advokatą Dainių Krivins-
ką, baigusį University of Michigan 
Law School. (Beje, žymioji „Jonės 
Day" teisės firma, su 2,000 advokatų 
įsikūrusi daugelyje pasaulio kraštų.) 

O a te inant į rudenį jaunoji 
advokatė pakviesta dirbti („clerk" 
pareigose) su vyriausiuoju teisėju 
The Honorable James Carr šiaurinio 
Ohio Federaliniame teisme. 

2005 metais Amerikos bankroto 
te isės žurna las išspaudino Lios 
Krivinskaitės straipsnį „Nepateikite 
bankro to dokumento!" Neteisėtų 
praktikų reabilitacija skolų patari
mo pramonėje „Don't File: Rehabi-
l i ta t ing Unauthorized Practice of 
Law-Based Policies in the Credit 
Counseling Industry" (Vol. 79 Issue 
1). Skir iamame bankroto teisėjams, 
šiame svariame straipsnyje (26 pus
lapių su 188 išnašomis) jaunoji ad
vokatė traktuoja skolų (kredito) pa
t a r imo firmų nete isė tus nurody
mus. 

Bet tai ne pirmas Lios Krivins
kai tės pasižymėjimas. Gabioji stu
dentė per visus studijų metus buvo 
aktyvi įvairiose studentų organizaci
jose ir redagavo įvairius leidinius -
Harvard tarptautinį teisės žurnalą. 
„Duke Blue" ir padėjo Elizabeth 
Warren, ruošiant knygą „Dviejų algų 
spąstai: kodėl vidutinės klasės moti

nos ir tėvai nesusimoka visų 
sąskaitų" ('The Two-Income Trap: 
Why Middle -Class Mothers and 
Fathers Are going Broke). 

Bestudijuodama ir per vasaras 
darbščioji studentė Lia Krivinskaitė 
įgijo patyrimo įvairiose darbuose. 
1999 metų vasarą ji vyko į Wa-
shington stažui Europos Saugumo ir 
kooperacijos komisijoje (buvusioje 
Helsinki konferencijoje). Taip pat ji 
dėstė pavaduojančios mokytojos titu
lu Durham (NC) ir Barberton (OH) 
mokyklose. Idealiste Lia Krivins
kaitė pašvenčia laiko ir savanorės 
darbams Cleveland bei Strongsville 
miestuose, taip pat Summit ir Me
dina apskrityse. 

Be visa to, Lia Krivinskaitė da
lyvauja ir išeivijos lietuvių pasauly
je. Besimokydama Ohio, ji kas va
sarą važiuodavo į Mokytojų studijų 
savaites, kur dalyvaudavo choruose 
ir tautiniuose šokiuose bei kituose 
užsiėmimuose. Lia baigė Šv. Ka
zimiero lit. mokyklą Cleveland ir 
priklauso Akron Amerikos Lietuvių 
piliečių klubui. 

Lia Krivinskaitė yra Aldonos 
Krivinskienės ir Mykolo Krivinsko 
duktė; ir a. t a. rašytojo pedagogo 
Vacio Kavaliūnio bei a. + a. skau-
tininkės mokytojos Onos Vingilytės-
Kavaliūnienės anūkė. Jos sesutė 
Danutė studijuoja ekonomiką Cor-
nell universite. 

Nuoširdžiai linkime Liai Kri-
vinskaitei šviesios ateities profe
siniame gyvenime. 

J. K. 

Ar gali būti, 
Kad jau tiek praėjo 
Pavasarių ir vasarų žalių, 
Tiek džiaugsmo 
Valandų prabėgo, 
Praskriejo ir laimės 
Akimirkų trumpų... 

55-RIŲ METŲ 
VEDYBINIO GYVENIMO 
JUBILIEJAUS PROGA 

sveikiname 
Zuzaną Simanavičiūtę ir Faustą Rajeckus, 

1951 m. sausio 13 d. Niujorke sumainiusius žiedus, 
nuėjusius ilgą bendro gyvenimo kelią, 

išauginusius vaikus, globojusius jaunesnius brolius, 
parėmusius likusius artimuosius Lietuvoje. 

Jūsų laiškai buvo lyg šviesos spindulėliai likusiems 
už geležinės uždangos. 

Mieli Teta ir Dėde, ačiū Jums už viską. 
Linkime geros sveikatos ir džiaugsmo akimirkų. 

ILGIAUSIŲ METŲ! 

k mk* * 'M 

x 

Pagarbiai 

Aldona Ragažinskaitė-
Jakševičienė 

Antanas Ragažinskas 
Povilas Ragažinskas 

su šeimomis 
ir kiti giminės 

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

IIAJ 
A. 

^ V 

^ 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

Lia Krivi .k^iU Harvard TV'*<"> r-nkyklos abiturientė. 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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JAV SOSTINĖJE PAMINĖTI SAUSIO 
13-OSIOS ĮVYKIAI 1991 metų sausio 13-oji 

Lietuvos Respublikos. (LR) am
basada Jungtinėse Amerikos Vals
tijose (JAV) ir Vašingtono Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdyba 
JAV sostinėje esančioje Naciona
linėje bazilikoje surengė sausio 13-
osios minėjimą. 

Šv. Mišias už žuvusiuosius per 
1991 m. sausio 13-osios tragiškus 
įvykius ir už Lietuvos laisvę aukojo 
kunigas Vaidotas Labašauskas. Į šv. 
Mišias pasimelsti susirinkusius Va
šingtono ir Baltimorės lietuvius bei 
Lietuvos draugus Amerikoje krei
pėsi LR ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas. Jis pažymėjo, kad 
„1991-ųjų sausio 13-ąją Lietuvos 
žmonių skausmo, meilės ir laisvės 
troškimo darna parklupdė ir nu
galėjo ginkluotą okupacinę jėgą bei 
komunistinio režimo likučius Lie
tuvoje". 

„Prieš 15 metų sausio 13-osios 
naktį Lietuvos žmonės rankomis 
apjuosę savo valstybės nepriklau
somybės simbolius ir nepalaužiama 
valia juos apgynę parodė, jog laisvės 
troškimas yra stipriausia jėga Žemė
je", — kalbėjo ambasadorius prisi
minęs 14 laisvės kovotojų žuvusių 
1991 m. sausio 13-ąją. Iš savo pro
tėvių, Lietuvos partizanų, Sibiro 
tremtinių, sausio 13-osios didvyrių 
bei visų žuvusiųjų už mūsų Nepri
klausomybę rankų perėmėme lais
vės dovaną. Tad tausokime ir puose
lėkime laisvę bei Tautos vienybę, 
kad ją, tik jau sustiprėjusią, galė
tume perduoti ateinančioms kar
toms", — kalbėjo Lietuvos ambasa
dorius Laisvės Gynėjų dienos mi
nėjime surengtame Vašingtono Na
cionalinėje bazilikoje. 

LR ambasados pranešimas 

V aikų akimis 

Šiai metais Čikagoje įvyksianti dainų šventė „Atsiliepk daina" paskati
no daugeli dainą mėgstančių žmonių burtis j chorus. Vyksta repeticijos, 
prasidėjo tikrai rimtas pasiruošimas būsimai šventei. Ne išimtis ir Čikagos 
lituanistinė mokykla. Čia Į chorą susibūrė per 40 moksleivių. Repeticijos 
vyksta kiekvieną šeštadienį. Mokiniai noriai ruoštasi Dainų šventei. 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokiniai su mokytojomis Jūrate Grabliauskiene (stovi kairėje) ir Birute 
Jasinskiene (dešinėje) pasiruošę choro repeticijai. Arvydas Pempė, 12 m. Lietuva. 

SABORO DE BRASIL 
Tai maždaug, skambėtų: „Pasi

gardžiuokime braziliškai". Tokiu 
pavadinimu rugsėjo mėnesio 1 d., 
15750 S. Harlem, Orland Park, atsi
darė naujas, gražus ir didelis brazilų 
restoranas. Panašus restoranas „Fo-
go de Chiau" yra Čikagos miesto 
centre. 

Tai tipiški braziliški restoranai, 
kuriuos aptarnauja gaucho, tai 
vyrukai iš Rio Grande de Sul vie
tovės, prilygstantys amerikietiš-
kiems kaubojams. Daugelis lietuvių 
žino Čikagos restoraną. Visiems pa
tinka maistas, kurį gaucho nešioja 
t.y. įvairių rūšių mėsą pamautą ant 
iešmų. Valgyti gali kiek nori, kol 
neapversi kortelės į kitą pusę, tai tol 
jie tau neš. 

Brazilu tautinis valgis „Feijoada' 

Visa bėda, kad nuvažiuoti į 
Čikagą yra toli ir tam reikia sugaišti 
dieną. Atsidarius restoranui Orland 
Park yra labai patogu nuvažiuoti. Jį 
atidarė prieš 9 metus į šį kraštą at
vykęs brazilas Wally Hansan. Tai 
visai kiti šeimininkai nei Čikagos 
restorane. Orland Park restoranas 
jaukesnis, nors talpina daugiau 
žmonių, bet patalpos suskirstytos 
atskirais kambariais su stiklinėmis 
pertvaromis. Gražus gėrimų baras, 
prie jo kambarys su staliukais. Gė
rimų čia įvairiausias pasirinkimas. 
Dominuoja brazilų tradicinis gėri
mas „Caipirine" (kaimiška). Tai gėri
mas padarytas iš cukranendrių deg
tinės, „lime" skiltelių, cukraus ir le
do. Malonus saldžiarūgštis gėrimas. 
Yra čia braziliško alaus, kuris taip 
pat labai skanus. Vyno ir likerio 
visokiausių rūšių. Restorano centre 
puikus įvairių šaltų užkandžių 
baras. Užkandžių pasirinkimas la
bai gausus. Ir ko tik ten nėra: impor
tiniai sūriai, rūkyta lašiša, įvai
riausių grybų salotos, importuotas 
rūkytas kumpis, įvairios dešros, 
braziliškos salotos, palmitos (palmių 
šerdys), įvairiausios daržovės. Bra
zilijoje jokie grybai neauga, tad jie 
grybais vadina palmių šerdis. Jas 
vietoj grybų deda ir ant picų. Prie jų 
skonio reikia priprasti. Palmių šer
dys naudojamos ir salotoms, su 
jomis kepami įvairūs pyragėliai. 

Norėtųsi visko paragauti, bet laukia 
antras patiekalas. Ant staliukų yra 
kiekvienam lankytojui padėtos ka
ladėlės, kuriomis pasakoma pada
vėjui ar nori valgyti, ar dar palauksi. 
Ant stalo atneša garnyrus prie 
mėsos: keptą polentą, keptus ba
nanus, keptą sūrio duoną, keptą 
„yucca", bulvių košę, o šeštadieniais 
dar atneša paragauti brazilų tautinį 
patiekalą „Feijoada". Šis patiekalas 
atsirado dar vergovės laikais, ir tada 
jis buvo tik vergų valgis. Fazen-
deiros (ūkininkai) pjaudavo kiaules, 
o atliekas — kiaulų galvas, uodegas, 
kojas — mesdavo lauk. Vergai virda
vo pupeles. Susirinkdavę kiaulių 
skerdimo metu tas atliekas, sumes
davo į katilus kartu su pupelėmis. 
Po daugelio metų šis vergų valgis 
pasidarė tradiciniu brazilų pa
tiekalu. Žinoma, dabar jis verdamas 
kitaip, pridedama dar dešros, džio
vintos mėsos. Verdant šį patiekalą į 
puodą kartu sudedami per pusė per
pjauti apelsinai, kad jie sugertų 
riebalus ir suteiktų pačiai „feijoadai" 
malonų skonį. Pavirinti apelsinai 
išimami, nes ilgiau juos pavirus, val
gis įgauna kartoką skonį. Brazilijoje 
geruose restoranuose „feijoada" val
goma tik trečiadieniais, nes tai 
sunkus maistas. Ji yra užpilama ant 
ryžių, o prie jos patiekiama įvairių 
specialių salotų. Orland Park res
torane šis patiekalas pateikiamas 

tik simboliškai. 
Visa mėsa, prie stalo atnešama 

gaucho ant iešmų, yra sultinga, ge
rai išmarinuota, gali pasirinkti pa
gal savo skonį — mažai kepta, vidu
tiniškai ar gerai skrudinta. 

Restorane maloniai nuteikia pa
tarnautojų dėmesingumas lankyto
jams. Jie visą laiką stovi ir stebi, ar 
kam ko netrūksta; tai lėkštes, tai 
patiekalus pakeis ir tas jų dėmesys 
maloniai nuteikia. Visi restorano 
darbuotojai yra specialiai atvykę iš 
Braziljos dirbti šiame restorane. Tai 
jauni žmonės, daugelis iš jų studi
juoja Amerikoje ir visi gerai kalba 
angliškai. 

Desertų pavyzdžius atneša 
pasirinkimui prie kiekvieno staliuko 
ir visi saldumynai, tortai — braziliš
ki. Verta apsilankyti tokiame res
torane, kuriame skaniai pavalgysi, 
sulauksi pagarbos ir dėmesio, pasi
jausi tikru to restorano svečiu. Čia 
niekas nelauks, kad greičiau paval
gytum, sėdėk kiek nori ir valgyk 
kiek nori, nes viskas įeina į vieną 
kainą, papildomai moki tik už 
gėrimus. 

Restorane galima užsisakyti 
patalpas privatiems pobūviams. 
Restorano telefonas 708-444-2770. 
Apsilankykite ir neapsivilsite. 

Nijolė Nausėdienė 
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Mylimai seseriai 

A t A 
DANUTEI KRYGERIENEI 

y 

mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai GRAŽINAI 
TRAŠKIENEI ir jos šeimai, Danutės vaikams POVI
LUI, AUDRIUI, ALGIUI ir DANUTEI bei jų šei
moms, visiems giminėms ir artimiesiems. 

Danutė Cunningham 
Danutė Korzonienė 
Aldona Kudirkienė 

Ilona Laučienė 
Nijolė Remeikienė 

Dalia Urbutienė ir jų šeimos 

Marios gimnazijos klasės draugės 

KRISTAUS PRISIKĖLIMO 
ŠVENTOVĖS 

DEDIKACIJOS METINĖS 
Gruodžio 26 d. Kaune buvo pa

minėtos pirmosios Kristaus Prisikė
limo bažnyčios dedikacijos metinės. 
Šia proga iškilmingoms šv. Mišioms 
vadovavo Kauno arkivyskupas met
ropolitas Sigitas Tamkevičius. Po to 
buvo pristatytas naujas dokumenti
nis filmas apie šią visai Lietuvai 
brangią šventovę. Popietę vyko sak
ralinės muzikos koncertas. 

Rengiantis pirmosioms dedika
cijos metinėms bažnyčią aplankė bei 
su atliktais pastarųjų metų darbais 
susipažino arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius ir Kauno meras Ar
vydas Garbaravičius. Per šiuos 
metus užbaigti bažnyčios išorės tin
kavimo darbai, baigiamas tvarkyti 
rūsys, suskirstytas į tris atskiras 
erdves; kolumbariųmas, kuriame 
numatoma laidoti Lietuvai ir Baž
nyčiai ypač nusipelniusius asmenis; 
ekspozicijos salė, kurioje bus pris
tatomas šios šventovės ir visos mūsų 
tautos persekiojimų bei išsilaisvini
mo kelias; apie 0,5 tūkst. vietų kon-
ferencijų-susitikimų salė. Klebono 
kunigo dekano Vytauto Grigaravi
čiaus teigimu, ateinančiais metais 
dar lieka sutvarkyti aplinką. Pasak 
kun. V. Grigaravičiaus, 2005-aisiais 
darbų atlikta už 5,1 mln. litų. Anot 
rangovo, akcinės bendrovės „YIT 
Kaustą" generalinio direktoriaus 
Antano Butkaus, šiemet, kaip ir 
ankstesniais metais, atsisakę pelno 
už statybos darbus, šventovės ats
tatymui jie sutaupė kelis šimtus 
tūkst. litų. Šiais metais gyventojai ir 

bendrovės dar vadinamai Tautos 
Prisikėlimo simboliu bažnyčiai pa
aukojo beveik trečdalį mln. litų, kita 
finansavimo dalis gauta iš Vy
riausybės. Iš viso nuo 1989 m. šven
tovei atstatyti išleista per 20 mln. 
litų, kurie maždaug po lygiai skirti 
Kauno miesto savivaldybės, Vyriau
sybės ir privačių aukotojų bei įvairių 
organizacijų. 

Rengiantis dedikacijos meti
nėms taip pat paskelbti dailės kū
rinių (vitražų, Kryžiaus kelio stočių 
bei presbiterijos erdvės sutvarkymo I 
idėjų konkurso rezultatai. Konkur
sui pateikta 15 projektinių pasiū
lymų. Išklausiusi recenzentų pasta
bas, kompetentinga vertinimo ko
misija (ją sudarė . Architektų bei 
Dailininkų sąjungų ir Bažnyčios 
atstovai) konstatavo, kad aptaria
miems dailės kūrinių projektams 
stinga bažnyčios interjero erdvei 
stilistiškai adekvačios įtaigios me
ninės raiškos, išbaigtumo, vieningu
mo, nepakankamai atspindimos pag
rindinės bažnytinės ir pasaulietinės 
idėjos. Atsižvelgdama į tai, komisija 
nutarė neskirti pirmųjų vietų, o 
antrąsias laimėjo dailininkai Zeno
nas Vaičekonis, Gediminas Lasins-
kas, Rimvydas Mulevičius ir skulp
torius Algimantas Šlapikas; trečią
sias — dailininkai Valmantas Gu
tauskas, Gabija Trutnevytė ir skulp
toriai Algimantas Vaura bei Mantas 
Jurėnas. 

Bažnyčios žinios, 
2005 m. Nr. 24 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
U ALL SUBURBS 

A f A 
S E S U O M. ANGELICA 

DAMARODAS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2006 m. sausio 11 d., Šv. Kazimie

ro seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, 
IL, sulaukusi 87 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus parapijos, Mount Car
inei, Pennsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. 

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; sesutės Bernadette 
Blusnavage su šeima, Valeria su vyru Bernard Palmieri ir 
šeima, Ann Mraw ir šeima, Mary su vyru Ishkhan Tachdjiam ir 
šeima; brolis George su Jeanne Damarodas ir šeima; kiti gi
minės, pažįstami ir artimieji. 

Seselė Angelica per 50 metų, kaip misionierė, išdirbo Argen
tinoj, anglų ir lietuvių kalbų mokytoja, kur ji mokė suaugusius 
ir vaikus. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 15 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį, 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, sausio 16 d. 9:30 v.r. 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių a.a. 
Angelica bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už se
selės sielą. 

Sv. Kazimiero seserys ir Damarodas še ima 

Buvusiam ilgamečiui Čiurlionio ansamblio bei Cleve-
lando Okteto nariui 

A f A 
MEČIUI AUKŠTUOLIUI 

mirus, žmonai GENUTEI ir vaikams su šeimomis bei 
broliui VYTUI su šeima, reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Stasė ir Algis Damijonaičiai 
Milita ir Aleksas Lauraičiai 

Gintra ir Pranas Nariai 
Stefa ir Vytas Prialgauskai 

Stasys Žilevičius 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel . 1 -800-994 7600 
wiArw.petkus funera lhomes.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. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

http://wiArw.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

• S a u s i o 15 d. 1 vai. p.p. bus lie
tuviškos pamaldos Beverly Shores, 
IN, Šv. Onos bažnyčioje. Mišias 
aukos kun. Antanas Gražulis, SJ. 
Visi kviečiami. 

• T ė v a s Antanas Saulaitis, SJ, 
aukos šv. Mišias Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje Lemonte sausio 
15 d., sekmadienį, 9 ir 11 vai. ryto. 
Po šv. Mišių t. A. Saulaitis kviečia 
visus susitikti pokalbiui apie jėzuitų 
veiklą ir gimnazijas Lietuvoje. Po 9 
vai. r. šv. Mišių susitikimas įvyks 
PLC didžiojoje salėje, o po 11 vai. r. 
šv. Mišių — Ateitininkų namuose. 

• Čikagos lietuviu. Brighton 
Park namų savininkų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 15 d., sek
madienį, po lietuviškų mišių Svč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios parapijos mokyklos 
salėje, 2745 W. 44-ta gatvė. Kvie
čiame visus narius gausiai dalyvauti. 

•„Va iko vartai \ mokslą" meti
nis pranešimas ir filmo „Dievo vaikai" 
pristatymas įvyks sausio 15 d., sekma
dienį, 12:15 vai. p.p. PLC Bočių menėje. 

• Skautų akademikų sueiga 
įvyks sausio 21 d. 11 vai. r. PLC Bočių 
menėje. Sueigoje susipažinsite su nau
jaisiais mūsų sąjūdžio garbės nariais. 

• K u n . Liudo Miliausko Šventi
nės įvedimo į tarnystę Tėviškės 
parapijoje pamaldos įvyks sekma
dienį, sausio 22 d., 2 vai. p.p. Pa
maldose dalyvaus Lietuvos evange
likų—liuteronų vyskupas Mindau
gas Sabutis, išeivijos vyskupas Han
sas Dumpys, kun. Algimantas Žilins
kas iš Toronto bei kiti kunigai ir 
svečiai. Po iškilmingų pamaldų - vai
šės ir pabendravimas parapijos salė
je. Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. Lietuvių evangelikų—liutero
nų Tėviškės parapijos bažnyčios 
adresas: 6641 S. Troy Street, Chica-
go, IL 60629, tel. 773-471-1599. 

• I Čikagą atvyksta kino filmų 
apie Lietuvą režisierius Arvydas 
Barysas. Jis pristatys savo sukurtą 
filmą „Įsimylėję Lietuvą". Sausio 27 
d. 7 vai. v. įvyks jo susitikimas su 
žiūrovais Brighton Parko Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios parapijos salėje. Sausio 29 
d. A. Barysas susitiks su Lemont 
apylinkės gyventojais. Pirmas susi
tikimas įvyks po 9 vai. ryto šv. Mišių 
PLC didžiojoje salėje, o antras susi
tikimas tą pačią dieną įvyks po Pa
laimintojo J. Matulaičio misijos na
rių visuotinio susirinkimo 1:30 vai. 
p.p. taip pat PLC didžiojoje salėje. 

• S a u s i o 28 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Jaunimo centro kavinėje įvyks susi
tikimas su žinomu režisieriumi iš 
Lietuvos Arvydu Barysu. Režisie
rius pristatys savo naują filmą 
„Įsimylėję Lietuvą". Tai naujas 49 
min. trukmės filmas apie Lietuvą. A. 
Barysas ne tik kuria filmus, bet ir 
dainuoja, groja gitara. Po filmo pris
tatymo pasiklausysime jo atliekamų 
dainų, pabendrausime. Visus kvie-
čaime atvykti į šį susitikimą. 

•Sekmadien į , sausio 29 d. 2 vai. 
p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Donatas Pečiūra pristatys 

•ir rodys savo paties parinktą lietu
vių meninį filmą iš savo kolekcijos 
(filmo pavadinimas bus paskelbtas 
vėliau). Kviečiame Jus ir Jūsų šeimą 
apsilankyti Balzeko muziejuje, kuris 

šiemet švenčia savo keturiasdešimt
metį. Tai jau trečias filmas iš D. 
Pečiūros asmeninės kolekcijos ro
domas Balzeko muziejuje. Ankstes
nių filmų žiūrovai susidomėję klau
sėsi įdomių kino operatoriaus pasa
kojimų apie filmų kūrimo procesą, 
žymių lietuvių aktorių darbus, jų 
tolimesnius likimus. Donatas Pe
čiūra 1960 m. baigė Kinematogra
fijos institutą Maskvoje ir nuo to 
laiko Lietuvos kino studijoje bei tele
vizijoje nufilmavo 22 filmus. Įėjimas 
nemokamas. 

•46-as is metinis Lietuvos Vyčių 
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre 
Room", 8900 W. 95th Street, Hic-
kory Hills, IL 60457. Vakarienės 
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v. 
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin
tys įsigyti bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel. 
773-376-4779 arba atsiųsti čekį: 
Diann Martin, 3420 S. Lithuania 
Ave., Chicago, IL 60608 

• Pavasarinė mugė Jaunimo 
centre įvyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 val.r. iki 3 
vai. p.p. didžiojoje salėje. Čia galė
site įsigyti įvairiausių gėrybių. Pre
kybininkai, norintys užsakyti sta
lus, prašome skambinti Mildai (tel. 
708-447-4501) arba Anelei (tel. 708-
636-6837). Maloniai kviečiame visus. 

•Trad ic inė Čikagos l ietuvių 
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m. 
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po 
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-349-8436 (Aušra Jasaitytė-Petry). 

•Nor int užsisakyti stalus pre
kių pardavimui tradicinėje Čikagos 
lietuvių skautų Kaziuko mugėje, 
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jasaitytę-Petry tel. 708-
349-8436. Stalo nuoma — 30 dol. 

•Maksimas Karaška iš Frede-
ricks Burg, VA, 300 dol. įnašu į Lie
tuvių fondą pagerbė Gražinos Ka-
raškaitės šviesų atminimą. Lietuvių 
fondas labai vertina kiekvieną įna
šą. Tad įrašykite save ir artimuosius 
į LF narius, pažymėkite svarbias 
progas Fondo įnašais, padidinkite 
jau turimus įnašus. Visa tai už
tikrins Lietuvių fondo tęstinumą ir 
sustiprins lietuvišką veiklą. LF ad
resas: 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616. 

SKELBIMAS 
• Lithuanian Mercy Lift dė

koja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti medicininius projektus ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. Auko
jo: $250 — Helen K Welsh, IL. $240 
— Gediminas Balanda, MI. $150 — 
Algirdas ir Amanda Muliolis, OH. 
$100 — Cbicago Lithuanian Wo-
men's Club, IL; Romas Leparskas — 
MI; Lithuanian Craftmen Club, IL. 
$35 — Sigutė K. Mikrut, IL. $30 — 
Algis ir Jura Norvilas, IL. Lithua
nian Mercy Lift, P. O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

www.lithuanianmercylift.org 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

mmmmmmmmm 
Lietuvių meno ansamblis 

„DAINAVA" 
nuoširdžiai kviečia visus į savo 60-mečio koncertą 

„NEŠĖM, ATNEŠĖM LABĄ DIENELĘ", 
kuris įvyks sekmadienį, sausio 2 2 d., 3 vai. p.p. 
Moraine Valley Fine and Performing Arts Center, 

10900 S. 88th Ave., Palos Hills, IL. 
Koncerte dalyvaus saksofonistas Rimvydas Paulikas (anksčiau 

grojęs su džiazo grupe „Baltic Asteroids"). 
Bilietų kaina — 22 dol., prieš koncertą — 25 dol., moksleiviams 

iki 18 metų — 18 dol. 
Bilietus galima nusipirkti „Seklyčioje" (2711 W. 71st. Street), 

„Lietuvėlėje" (5741 S. Harlem Ave.), „Dovanėlėje" (Pasaulio lietuvių 
centre) ir koncerto salės „box office" (tel. 708-974-5500). 
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SKELBIMAI 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-77&S742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 SLaSaūe #2300 Chicago, IL 60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

ŠILUMA IR DĖMESYS 
M Ū S Ų SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose LosAngefes. Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskienė 

Olimpic Senior Living 
Tel. 323-353-2140 

E-mail: jurateus@yahoo.com 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma-
osios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $200 Helen Krasaus
kas. $100 dr. Rimvydas Sidrys, Ge
novaitė Trečiokas. $50 Antanas Gir
nius, Kęstutis Kriaučiūnas. $30 
Irena Raulinaitienė. $25 Raimundas 
ir Danutė Korzonai, Algirdas ir 
Amanda Mulioliai, Zenonas ir Stasė 
Obeliniai, Regina Petrauskienė, 
Alfonsas Tumas. $20 Bronė Karaš
ka, Vidmantas ir Maria Raisys. $10 
Birutė Blaževičius. $5 Vytautas ir 
Marija Oniunas. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei'', 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL 60540-7011. 

PIRKSIU: Jono Rimšos, Viktoro 
Vizgirdos, Antano Gudaičio, 

Kasiulio. Vienožinskio, Varno, 
Zoromskio ir Rukštelės 

tapybos darbų. 
Tel. 708-349-0348. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Aldona ir dr. Remigijus 
Gaška $9,700 studentų stipendi
joms, Regina ir Eugenijus Šilgaliai 
$25 a.a. Edmundo Lenkausko atm., 
Estate of Aldona K. Rugis — $3,000; 
tęsiant vaikučio metinę paramą 
Robert Ralis $240, Saul ir Melody 
Vydas $120. Labai ačiū. „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid), 414 Free-
hauf St., Lemont, Illinois. 

http://www.lithuanianmercylift.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:jurateus@yahoo.com



