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Vladimiras Putinas
AP nuotr.

V. Putinas: 
„mano kalba 
atspindėjo 
daugelio 
nuomonę"

Maskva, vasario 14 d. (BNS) — 
Rusijos prezidentas Vladimiras Pu
tinas, kuris praėjusį savaitgalį šoki
ravo Vakarus savo žodiniu išpuoliu 
prieš Jungtines Valstijas, antradienį 
pareiškė tik išdėstęs savo požiūrį į 
JAV politiką, kuriam pritaria daug 
kitų šalių.

Šeštadienį sakydamas kalbą 
tarptautinėje saugumo konferencijo
je Miunchene, Rusijos vadovas ap
kaltino Jungtines Valstijas siekiu do
minuoti pasaulinėje arenoje ir pri
mesti savo nuostatas kitoms šalims.

Jis taip pat sakė, kad Amerikos 
teisės normos „peržengė savo sie
nas”, ir tai „itin pavojinga”.

„Tai, ką kalbėjau Miunchene, 
esu įsitikinęs, kad taip ir yra”, — sa
kė V Putinas rusų žurnalistams per 
vizitą Jordanijoje, kur susitiko su ka
raliumi Abdullah II.

„Apie tai kalbama visame pa
saulyje, — sakė jis. — Tačiau vienose 
valstybėse Nukelta į 7 psl.

simbolizuojantys kančią., 
viltį ir baimę atsigręžti 
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Atstovų rūmų pirmininke rems 
sieki gauti bevizį režimą

VVashington, DC, vasario 14 d. 
(BNS) — JAV Atstovų rūmų pirmi
ninkė Nancy Pelosi, kaip ir kiti Lie
tuvos prezidento Valdo Adamkaus 
Washington, DC, sutikti aukščiausi 
Jungtinių Valstijų valdžios atstovai, 
pažadėjo savo paramą Lietuvos sie
kiui gauti JAV bevizį režimą.

Antradienį Kongrese vykusiame 
susitikime su N. Pelosi prezidentas 
Valdas Adamkus pabrėžė, kad 
„sprendimas įvesti bevizį režimą bū
tų svarbus JAV gestas”.

Kaip pranešė Lietuvos preziden
to spaudos tarnyba, N. Pelosi sakė 
darysianti viską, kas nuo jos priklau
so, sprendžiant šią problemą, ir pa
žadėjo savo paramą Lietuvai.

Paramą šiuo klausimu Lietuvos 
prezidentui per jo vizitą Washington, 
DC, pažadėjo ir JAV prezidentas 
George W. Bush bei Krašto saugumo 
departamento sekretorius Michael 
Chertoff.

N. Pelosi taip pat pažadėjo atsi
žvelgti į V Adamkaus prašymą pa
remti Lietuvos poziciją ir kitais, nuo 
Atstovų rūmų priklausančiais klausi
mais, tokiais kaip leidimas parduoti 
karinę techniką ir ginkluotę kitoms 
šalims.

Atstovų rūmai netrukus turėtų 
apsispręsti dėl leidimo parduoti Lie
tuvai du karo laivus.

V Adamkaus ir N. Pelosi susiti
kime taip pat buvo kalbėta apie glo
balinio ašilimo problemą ir aptarti

Netekome Liūto Mockuno

Liūtas Mockūnas Pasvalyje. M. Katiliškio viešosios bibliotekos nuotr.

Čikaga/Vilnius, vasario 14 d. 
(BNS/„Draugo” info.) — Eidamas 73- 
uosius metus antradienį Čikagoje mi
rė publicistas Liūtas Mockūnas.

Literatūros kritikas ir tyrinėto
jas, kultūrologas L. Mockūnas gimė 
Kaune. Didžiąją gyvenimo dalį pra
leidęs JAV jis prieš kelerius metus 
sugrįžo gyventi į Lietuvą, pranešė
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kiti aplinkosaugos klausimai.
Prezidentas taip pat susitiko su 

JAV Kongreso nariais ir juos patiki
no, kad Lietuva ir toliau laikysis pri
siimtų įsipareigojimų dalyvauti tarp
tautinėse operacijose Afganistane ir 
pažymėjo, jog demokratijos plėtra 
Rytų Europoje yra viena iš svarbiau
sių Lietuvos užsienio politikos kryp
čių.

Prezidentas Valdas Adamkus su
sitikime su JAV senatoriumi Richard
J. Durbin ir Atstovų rūmų nariu bei 
Baltų sambūrio pirmininku John 
Shimkus išsakė savo poziciją dėl be
vizio režimo į JAV keliaujantiems

„Akiračių” mėnraščio redakcija.
Gyvendamas Amerikoje, L. Moc

kūnas aktyviai dalyvavo lietuvių išei
vių kultūrinėje veikloje, bendradar
biavo periodinėje spaudoje, ilgą laiką 
buvo .^Akiračių” redakcinės kolegijos 
nariu. Jis paskelbė nemažai straips
nių apie lietuvių literatūrą, buvo 
daugelio knygų redaktorius.

mūsų šalies piliečiams įvedimo ir pa
brėžė, kad naujieji Lietuvos Respub
likos pasai, kuriuose elektroniniu bū
du įrašomi biometriniai asmens duo
menys, yra vertinami kaip vieni sau
giausių dokumentų.

V Adamkus pažymėjo, kad šie 
pasai jau yra išduodami ne tik valsty
bės diplomatams, bet ir visiems pilie
čiams.

R. Durbin ir J. Shimkus — žino
mi Baltijos šalių interesų rėmėjai — 
pritarė prezidento pozicijai, kad Lie
tuvos piliečiai turėtų naudotis vi
somis laisvo piliečių judėjimo teikia
momis galimybėmis.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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jaunimo suvažiavimas 
Brazilija 2007 metai

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas (PALJS) įvyko 2007 
metų sausio 5-14 dienomis San Pau
lo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo 
daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, 
Urugvajaus, Kanados, JAV Lietuvos, 
Vokietijos ir šeimininkai iš Brazilijos.

Suvažiavimas prasidėjo penkta
dienį „Atidarymo baliumi” Brazilijos 
lietuvių sąjungos patalpose. Kitą die
ną prasidėjo Studijų dienos, kurių 
metu Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininkas Jorge Pro- 
kopas papasakojo apie Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenę. Menininkai 
Dalia Uzdila ir Rolandas Boravskis 
visiems suvažiavimo dalyviams pris
tatė šių metų suvažiavimo kultūrinę 
temą — Užgavėnes. Jau trečius me
tus šie menininkai aplanko mus ir 
moko lietuviškų tradicijų.

Sekmadienį, sausio 7 d., Lietuvos 
vyskupų konferencijos delegatas už
sienio lietuvių sielovados reikalams, 
PLB valdybos sielovados reikalų ir 
Pietų Amerikos reikalų komisijų pir
mininkas prelatas Edmundas Putri
mas kartu su kunigu Jonu Dielini- 
kaičiu aukojo šv. Mišias Šventojo Juo-

PALJS dalyviai.

IŠKILMINGAI PAMINĖTOS DVI SVARBIOS SUKAKTYS
Klaipėdos krašto išvadavimo 84- 

ųjų ir kruvinojo 1991 m. Sausio 13 d. 
sekmadienio Vilniuje (Laisvės gynėjų 
diena) šešiolikos metų sukaktys pa
minėtos Detroito lietuvių telkiny
je.

Sekmadienį, sausio 14 d., minėji
mas pradėtas iškilmingomis šv. Mi
šiomis Šv. Antano bažnyčioje. Mišias 
užprašė „Švyturio” jūrų šauliai ra
movėnai, birutietės ir Dariaus-Girė
no klubas. Mišias aukojo LŠSI vy
riausias kapelionas kleb. kun. Alfon
sas Babonas. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Mišių skaitymus skai
tė garbės šaulys Bronius Valiukėnas. 
Aukas nešė centro valdybos sekretorė 
Onutė Abarienė ir centro valdybos 
spaudos informacijos vadovė Regina 
J uškaitė-Švobienė.

Nors oras buvo blogas ir lijo le
dais, po Mišių parapijos salėje susi
rinko gražus būrelis dalyvių. Minėji
mą atidarė Detroito ramovėnų sky-

zapo parapijoje Vila Zelinoje. Po pietų 
toliau diskutavome, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos (PLJS) atstovai pa
pasakojo apie pasaulio lietuvių jauni
mo kongresų istoriją, ypač daug 
dėmesio skyrėme paskutiniam kon
gresui, įvykusiam Kanadoje 2006 
metais. Žiūrėjome įdomų video įrašą, 
kurį perdavė Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos pirmininkas 
Stasys Kulia vas iš Kanados. Jis tarė 
pasveikinimo žodį, kreipdamasis į 
visus atstovus, atvykusius dalyvauti 
PALJ suvažiavime Brazilijoje. Jis taip 
pat papasakojo apie PLJK, jos istori
ją, detaliau pristatė PLJS valdybos 
atstovo Šiaurės Amerikai Moacir de 
Sa Pereira ir PLJS valdybos atstovo 
Pietų Amerikai Juan Ignacio Four- 
ment Kalvelio funkcijas ir veiklą. 
Apie organizacinius dalykus papasa
kojo Dalius Bulota, XII pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso ruošos ko
miteto narys, stovyklos programos 
organizatorius. Tą pačią dieną įvyko 
ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
sąjungos kraštų pranešimai.

Pirmadienį aplankėme San Paulo 
miestą, svarbiausias jo vietas, baž-

riaus pirmininkas Mykolas Abarius. 
Invokaciją sukalbėjo kleb. kun. Al
fonsas Babonas. Buvo prisiminti ir 
pagerbti Klaipėdos vadavimo kovose 
žuvusieji, tdip pat mirusieji savano
riai (tarp jų LŠSI garbės šaulys buvęs 
Stasio Butkaus šaulių kuopos pirmi
ninkas, a.a. Vincas Tamošiūnas). Žva
kę, kaip šviesos ir laisvės simbolį, už
degti, pagerbiant žuvusius Klaipėdos 
vadavime, pakviestas klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Taip pat už 1991 m. 
Vilniuje sausio 13-tą žuvusius antrą 
žvakę uždegė pakviesta Zita Sku
čienė. Mykolas Abarius išvardino vi
sus prieš šešiolika metų žuvusius 
Vilniuje.

Detroitas gali didžiuotis, nes 
anksčiau turėjo net ir 7 Klaipėdos 
krašto vaduotojus. Visi jau iškeliavę 
amžinybėn: Alfonsas Žiedas, Juozas 
Augaitis, Vincas Tamošiūnas, Bro
nius Tatarūnas, Kazimieras Špakaus- 
kas, Petras Bliūdžius ir Stasys Ši-

nyčias, muziejus. Po vakarienės ben
dram posėdžiui susirinko Brazilijos 
„Nemuno” ir „Rambyno” šokių gru
pės, drauge planavo jaunimo veiklos > 
ir bendradarbiavimo strategiją atei
čiai. Tuo pačiu metu ALJS posėdžia
vo dėl kito Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso Pietų Amerikoje. Abu susi
rinkimai truko iki vidurnakčio. Tai 
rodo, kad jaunimas aktyviai ir rimtai 
planuoja tolimesnę savo veiklą.

Trečiadienį aplankėme žaidimų 
parką „Hopi Hari”. Kai grįžome, re
petavome, o vakare pradėjome disku
tuoti apie XIII PLJK: jo datą, pro
gramą ir Ruošos komiteto narius.

Ketvirtadienio rytą išvažiavome 
į Atibaia, lietuvišką stovyklą „Litua
nika”. Čia vyko intensyvus darbas, 
kiekviena LJS išreiškė savo nuomonę 
dėl kito Kongreso.

Visą penktadienį intensyviai 
repetavome, kadangi kitai dienai bu
vo suplanuotas pagrindinis suvažia
vimo renginys — mūsų pačių pareng
tas spektaklis žiūrovams. Kiekvienas 
kraštas taip pat ruošėsi pasirodymui 
„Talentų vakarui”. Kiekvienas LJS 
kraštas šauniai pasirodė, visi daina
vome ir šokome.

Paskutinę stovyklos dieną įvyko 
„Užgavėnių” spektaklis. Viso pasi
rodymo metu scenoje buvo daugiau 
nei 50 žmonių. Visi buvome susikūrę 
kostiumus, pasigaminę Užgavėnių 
kaukes, dekoracijas bei Morę. Labai 
svarbus buvo Dalios ir Rolando dar
bas, kurie sugebėjo paaiškinti ir iš
mokyti tų tradicijų, kuriomis gyveno 
mūsų protėviai. Po vakarienės įvyko 
suvažiavimo uždarymo balius, o sek
madienio rytą visi buvome pasiruošę 
išvykti į San Paulo miestą.

Sekmadienį įvyko šv. Mišios 
Švento Juozapo parapijoje Vila Ze
linoje. Po Mišių — Sausio 13-osios 
minėjimas, kurį bendruomenei suva
žiavimo metu parengė jaunimas. 14 
jaunimo atstovų su žvakėmis pami
nėjo kiekvieną žuvusį už Lietuvos 
laisvę tą naktį. Po Mišių dar kartą 
bendruomenei pristatėme Užgavėnių 
tradicijų programą.

Organizatoriai nuoširdžiai pa
dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie 
ruošos darbų, Daliai ir Rolandui, 
rėmėjams, prelatui Edmundui Put
rimui už darbą, rūpestį ir pastangas. 
Po Julijos Ūkai žodžių, BLJS pir
mininkė pristatė ALJS pirmininką 
Juan Pablo Liną Pupelį, kuris pak
vietė visus dalyvauti kitame Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavi
me, kuris įvyks kitų metų sausio mė-

moliūnas. Visi buvo prisiminti susi
kaupimu ir minutės tyla.

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų 
dienos atminimui pagerbti Zita Sku
čienė jautriai skaitė Domicėlės Juo- 
džiūnaitės eiles „Sausio 13-oji”.

Neseniai atvykusi iš Lietuvos 
Rasa Geselienė pasidalino asmeni
niais prisiminimais apie Sausio 13- 
ąją ir savo pažintį su jos bendradar
be, jaunąja, energinga ir visuomet dai
nuojančia Loreta Asanavičiūte. Prisi
minėme Loretos paskutinius žodžius 
prieš jos mirtį — „Ar aš mirsiu?”.

Paskaitą skaitė LŠSI centro val
dybos vado pavaduotojas Jonas Šos
takas. Jo paskaita buvo apie pulki
ninkų sukilimo ruošiamą išvaduoti 
Klaipėdos kraštą J. Šostakas gražiai 
ir išsamiai papasakojo apie įvykius, 
lydint iki krašto prijungimo prie Lie
tuvos. Jis pasakojo apie Klaipėdos 
teritoriją ir jos kultūrą.

Nukelta | 4 psl.

nesį Argentinoje.
Už finansinę paramą dėkojame: 

Tautinių mažumų ir išeivijos depar- 
•tamentui prie LR Vyriausybės ir Lie
tuvių fondui.

Už gautus sveikinimus labai dė
kojame: Lietuvos Respublikos Užsie
nio reikalų ministrui Petrui Vaitie
kūnui; Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generali
niam direktoriui Antanui Petrauskui.

Nutarimai:
Kitas Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresas įvyks Argentinoje, Urug
vajuje ir Brazilijoje nuo 2008 m. 
gruodžio mėn. 22 d. iki 2009 m. sau
sio mėn. 6 d. XIII PLJK Ruošos ko
mitetas: Pirmininkas: Santiago But
kus (ARG); Vicepirmininkas - PLJS 
valdybos Pietų Amerikos atstovas: 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
(ARG); Sekretorė: Marisa Leonavi
čienė (URG); Iždininkė: Veronica 
Kavaliauskas (URG); Ryšininkas su 
Argentina: Daniel Deveikis; Ryšinin
kas su Urugvajum: Nicolas Vėlo; Ry
šininkė su Brazilija: Natalia Baria.

XIII PLJK prasidės Studijų die
nomis Argentinoje, paskui tęsis kaip 
turistinė programa Urugvajuje. Pas
kutinė dalis — stovykla Brazilijoje.

Juau Ignacio Fourment Kalvelis 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybos Pietų Amerikos atstovas

Kalvelis _jif@hotmail.com 
jkalvelis@yahoo.com.

www. PLJ S.org
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PAMINKLAI SIMBOLIZUOJANTYS 
KANČIĄ. VILTĮ... IR BAIMĘ 

ATSIGRĘŽTI Į SAVO ISTORIJĄ
EDMUNDAS SIMANAITIS

Amerikos Lietuvių Bendruome
nė savo skelbiamame atmintinų die
nų kalendoriuje lapkričio 7-ąją pa
vadino Nežinomo politinio kalinio 
diena. Šiais metais pataisytame 
Lietuvos Respublikos atmintinų die
nų kalendoriuje tokios dienos nėra. 
Įdomus ir labai prasmingas sutapi
mas. Okupacijos metais lapkričio 7- 
ąją būdavo pompastiškai švenčiamos 
bolševikų 1917 m. įvykdyto pervers
mo Peterburge metinės, oficialiai 
vadintos spalio revoliucijos minėjimo 
diena.

Suirus Sovietų Sąjungai, į istori
jos sąvartyną buvo išmesta ir pseu- 
domokslinė komunizmo ideologija. 
Utopinis rusiškojo tipo socializmas 
bankrutavo visais atžvilgiais, taip ir 
nepasiekęs visomis dūdomis skelbto, 
neva sovietų liaudies siekto tikslo - 
komunizmo pergalės. Ne pro šalį šia 
proga priminti gen. sekretoriaus Ni
kitos Chruščiovo pagarsintą, vėliau 
sparnuotu anekdotu tapusį, šūkį, 
komunistų partijos vardu iškilmin
gai skelbusį, jog tuometinė gyventojų 
karta gyvens komunizme. Tokio tu
rinio šūkiai tada kabėjo ant įstaigų, 
fabrikų sienų, kolūkiuose ir gatvėse.

Pasak JAV prezidento Reagan, 
buvusios Blogio imperijos pagrindi
nei šventei lietuvių išeivija suteikė 
tikrąją prasmę, pavadindama ją Ne
žinomo politinio kalinio vardu, nes 
sovietinio socializmo veidrodis buvo 
Gulagas. Politiniai kaliniai ir trem
tiniai buvo priskirti „liaudies priešų” 
kategorijai. Ir vieni, ir kiti buvo pa
versti beteise, bet socializmo ekono
mikai labai reikšminga, darbo jėga. 
Be šių beteisių vergų katorginio dar
bo neišsivertė nė viena stambesnė

Paminklo atidengimo ceremonija

komunizmo statyba. Tai jų kaulais 
nukloti keliai ir geležinkeliai, fabrikų 
ir gyvenviečių, neretai vadintų „kom- 
somolskais” pamatai.

Kilni Lietuvos jaunimo organi
zacijų tarybos iniciatyva surengti 
ekspedicijas į Gulago salyną ir ap
lankyti bei aptvarkyti genocido au
kų kapavietes pavyko. Kitos tokio 
pobūdžio ekspedicijos dabartinis Ru
sijos politinis režimas jau nenori įsi
leisti. Paliks Europos ir pasaulio is
torijai XX amžiaus vieno iš didžiau
sių totalitarinių režimų padarytų 
nusikaltimų liudijimas. Anaiptol jis 
ne pats svarbiausias, nes tokio siekio 
ekspedicija sau nekėlė. Tai jau būtų 
tarptautinio tribunolo reikalas. Ši 
misija išryškino ir kitą opų ne tik 
tarptautinės teisės, bet ir moralės 
problemą. Genocido aukų kapavietės 
bekraščio Sibiro platybėse nyksta. 
Daugelis jų liko nežinomos, nes 

- žudynių organizatoriai savo nusikal
timų pėdsakus stropiai, nors ne visa
da sėkmingai, stengėsi paslėpti. Pa
kanka priminti Katynės tragediją. 
Kitos kapavietės vargu ar bus kada 

. nors atrastos. Po kurio laiko ir ap
lankytų kapų neliks nė ženklo. Ge
nocido represijas patyrusių tautiečių 
sparčiai mažėja, o moralinė aukų 
atminimo pareiga piliečių bedruo-
menei išlieka.

Tad ar nereikėtų sukurti ir pas
tatyti Lietuvoje vieną, ilgaamžį, įs
pūdingą paminklą Nežinomam poli
tiniam kaliniui, Nežinomam trem
tiniui. Jis mums ir ateinančioms kar
toms primintų okupacijos, trukusios 
du šimtmečius aukas. Mes jau nepri
simename XIX amžiuje į tą patį Si
birą ištisais kaimais tremtų tėvynai
nių. Ar ne pergreit užmirštame?

Reikia tikėtis, kad Vyriausybė to-

Lietuvos Laisvės kovos sąjūdis,'
suvienijęs visus Lietuvos partizanus, kovoju
sius prieš sovietus ir pasirašiusius 1949 m. 
vasario 16 d. deklaraciją, išreiškusią lietuvių 
tautos valią, o po visų kovų ir kančių Sibire tas 
pats Lietuvos Laisvės kovos sąjūdis, suburtas 
iš išlikusių kelių šimtų gyvų partizanų, įregis

travusių savo organizacijos įstatus Lietuvos Teisingumo minis
terijoje, Vilniuje 1992.08.13 d., sėkmingai gyvuojantis ir šian
dien — nuoširdžiai sveikina ALTą, Lietuvių Bendruomenę ir 
kitas Amerikos lietuvių organizacijas Vasario 16-osios proga, o 
taip pat ir visus lietuvius, kurie nepamiršta Lietuvos partizanų, 
jau perkopusių 80-ies metų vidurkį, dar ir šiandieną ne 
visiems įtinkančių.

Linkime visiems Aukščiausiojo palaimos, sveikatos ir to
liau nepailsti kovoje už lietuvybę, įtvirtinant demokratinius 
principus Lietuvoje.

Ta pačia proga norime dar kartą padėkoti visiems, kurie 
mus visokeriopai remia piniginėmis aukomis ir net testamen
tiniais palikimais per Partizanų globos fondą, BALFą bei kitas 
organizacijas. Ačiū Jums, Amerikos lietuviai!

Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio Tarybos vardu
Povilas Vaičekauskas

2007 m. vasario 12 d.
Čikaga

kiam pasiūlymui pritartų ir jį pa
remtų. Lietuvos politinių kalinių, 
tremtinių ir rezistentų organizacijos 
galėtų teikti pasiūlymą įgyvendinti 
tokį projektą kaip sudėtinę Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio 
programos sudėtinę dalį. Apie tai 
kalbėjau lapkričio 11d. LPKTB tary
bos suorganizuotoje konferencijoje, 
kuri vyko Genocido aukų muziejuje 
Vilniuje. Savaime suprantama, šis 
pasiūlymas turėtų būti išdiskutuotas 
plačiau ir visapusiškai.

Visiškai šalia minėto muziejaus 
Aukų gatvėje spalio 9 d. buvo ati
dengtas skulptoriaus Jono Jagėlos 
sukurtas paminklas prie Laptevų 
jūros įnirusiems nuo bado, šalčio, ligų 
ar nužudytiems Lietuvos valstybės 
piliečiams. Paminklo pastatymas bu
vo suderintas su Jakutsko miesto 
valdžia, tačiau Rusijos prezidentūros 
nurodymu to padaryti neleista. Ru
sijos aukštųjų valdininkų baimė pri
pažinti sovietmečiu vykdytą genocidą 
okupuotose valstybėse, būtent, tų 
valstybių piliečių trėmimus ir žu
dynes, suteikė šiam istoriniam įvy
kiui ryškų pilietinį akcentą. Pats 
paminklas tapo „tremtiniu”. Atiden
gimo ceremonijoje dalyvavo Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus, 
kardinolas Audrius Bačkis, kuris pa
šventino paminklą. Prezidentas pa
žvelgė į šio akto priešistorę plačiau: 
„Ciniški pasaulio galingųjų sprendi
mai, atvedę į 1940-ųjų birželio 14-ąją, 
šiandien apibūdinami kaip nusikalti
mai žmonijai ir žmogiškumui. Už to
kio masto prievartą ir genocidą per
sekiojama ir teisiama. Deja, prieš 
daugiau nei šešiasdešimt metų žudo
mi ir tremiami, kovojantys ir rei
kalaujantys teisingumo lietuviai bu
vo palikti vienui vieni. Tačiau kartu 
tai buvo ir nepakartojamo didvy
riškumo pamokos. Jūs, lapteviečiai, 
geriau nei kas nors kitas žinote: at
šiauriose gamtos sąlygose, prievartos 
ir smurto aplinkoje žmonės išliko 
žmonėmis. Jie meldėsi ir skaitė, mo
kėsi ir mokė savo vaikus. Atrodytų, 
beviltiškoje aplinkoje skiepijo tau
tines vertybes ir lietuvybės dvasią.

Tokių istorijos pamokų nepakeis 
nė vienas vadovėlis, neatstos nė vie
nas muziejaus eksponatas. Nes tai - 
ne tik istorijos, tai — ir tikrojo žmo

giškumo, žmogiškojo orumo, tikrojo dva
singumo pamokos. Todėl su džiaugs
mu priimu kiekvieną faktą, liudijan
tį, kad tremtinių patirtos kančios 
rūpi jaunajai kartai. Kad jauni žmo
nės gilinasi į savo istoriją, dalyvauja 
minėjimuose, lanko ekspozicijas ir 
skaito tremtinių prisiminimus.

Itin džiaugiausi pavasarį, kai 
neabejingo jaunimo grupė nusprendė 
vykti į Rusiją tvarkyti mūsų trem
tinių kapų. Deja, pernai uždraudusi 
pastatyti Lapteviečių brolijos pamink
lą, skirtą likimo broliams tremti
niams, šiais metais Rusija uždraudė 
įsileisti mūsų jaunuomenę, norėjusią 
pagerbti tremtyje užgesusių tautiečių 
atminimą. Todėl šiandien čia atiden
giamas paminklas simbolizuoja ne tik 
Jakutijoje gyvenusių tremtinių kan
čias, mirtis ir sulaužytus likimus. Jis 
simbolizuoja ir žmonių baimę atsi
gręžti į savo istoriją bei priimti ją 
tokią, kokia ji buvo iš tikrųjų. Kartu 
tai - ir simbolis vilties, kad ateities 
Rusijoje užaugs nauja karta, laisva
nuo išankstinio įtarumo ir priešišku-
___ _ »mo .

Konferencijos dalyviai pagerbė 
genocido aukų atminimą, padėjo 
gėlių prie paminklo. Lapteviečių 
brolijos pirmininko pavaduotojas Jo
nas Puodžius pacitavo brolijos pir
mininko Jono Markevičiaus žodžius, 
pasakytus atidengiant paminklą:

„Paminklas, kaip mūsų skaus
mas, tvirtai remiasi į žemę, o pagarba 
ir meilė nekaltai nužudytiems kyla į 
dangų. Užrašas paminkle - keturio
mis kalbomis. Jis telegrafiškas, vie
nodas visomis kalbomis, bet bylojan
tis tarsi apie atskirus dalykus.

Lietuviškai - apie praradimų 
skausmą ir viltį, kad niekad tai ne
pasikartotų.

Jakutiškai - apie pagarbą mus 
atjautusiai tautai, kuri taip pat buvo 
tremiama ir naikinama net savo 
tėvynėje. Jakutų žemei, priėmusiai ir 
nepalaidotus mūsų kankinius.

Rusiškai — apie galimybę per at
gailą ir apsivalymą jiems patiems 
prisikelti.

Angliškai — kad primintume 
pasauliui, jog buvome parduoti ir 
pusei amžiaus tarsi jo užmiršti. Iš
sivadavome patys, tada ir pasaulis 
mus vėl pripažino”.
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„ECOS DE LITUANIA” 
UŽKARIAUJA ARGENTINĄ

„Ecos de Lituania” ir toliau ski
na laurus ir gauna apdovanojimus 
įvairiuose konkursuose tiek Argen
tinoje, tiek Lietuvoje. Gruodžio 8 die
ną vienintelė lietuviška radijo valan
dėlė visoje Pietų Amerikoje „Ecos de 
Lituania” laimėjo dar vieną premiją 
— „Gaviota Federal” („Federalinė 
žuvėdra”) — kaip geriausia praėjusių 
metų Argentinos radijo programa 
kitataučių bendruomenių kategorijo
je.

Apdovanojimai buvo įteikti vie
name žinomiausių kurortinio miesto 
Mar dėl Platos restoranų. Į šventę 
susirinko 1,000 svečių. Tarp jų — ir 
Rio Negro provincijos savivaldybės 
meras Miguel Saiz.

Tai pirmas kartas, kai „Ecos de 
Lituania” buvo įteiktas „Gaviota 
Federal” apdovanojimas. Pernai lie
tuviškai radijo valandėlei Chaco pro
vincijoje, Resistencia mieste buvo 
įteikta „Dorada” („Dorado”) premija 
už geriausią 2005 - 2006 metų laidą 
kitataučių bendruomenių kategorijo
je, o gruodžio 3 dieną ji gavo premiją 
„Antena de Oro” kaip geriausia jau 
minėtos kategorijos 2006 metų Bue
nos Aires provincijos radijo programa.

R Juan Martin Daujotas, Lietu
vos Garbės konsulas Argentinoje, 
Arvydas Naujokaitis, LR ambasados 
Argentinoje patarėjas, bei LR konsu
latas Venesueloje šią programą įvar
dijo kaip „kultūros paveldą”. Dabar
tinis mūsų miesto meras, Enriųue

Garbingą apdovanojimą atsiėmė programos vedėjas Juan ignacio 
Fourment Kalvelis.

DETROIT, MI

DVI SVARBIOS SUKAKTYS
Atkelta iš 2 psl.
Rengėjų vardu ramovėnų sky

riaus pirmininkas Mykolas Abarius 
pareiškė padėką kun. Alfonsui Ba
bonui, vado pavaduotojui ir garbės 
šauliui Jonui Šostakui, Zitai Skučie
nei, Rasai Geselienei, žmonai Onutei 
Abarienei už vaišes bei visiems pri
sidėjusiems prie minėjimo rengimo ir 
jame dalyvavusiems. Minėjimas buvo 
baigtas visiems sugiedojus Tautos 
himną.

Šios svarbios šventės tegul mums 
primena mūsų tautiečių drąsą. Pa
gerbkime, prisiminkime tuos, kurie 
aukojo savo gyvybę, kad tėvynė būtų 
laisva. Pasimelskime už juos. Visi tu
rėtumėme laikyti šiuos prisiminimus ir
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Slezack, mūsų programą įtraukė į 
„Municipalinio paveldo” sąrašus, o 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
programą įvertino kaip „visuomenės 
paveldą”. Šią programą specialiu ap
dovanojimu apdovanojo ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR vyriausybės.

Lapkričio 10 d. „Ecos de Litua
nia” šventė jubiliejų — 150 laidų su 
nauju programos vedėju Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis. Laida transliuo
jama per radijo stotį FM DIFUSION. 
Jubiliejinės laidos proga laidos rengė
jai sulaukė daugybės sveikinimų tiek 
ei. paštu, tiek telefonu. Išgirdome ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento generalinio direktoriaus 
Antano Petrausko sveikinimą. Pre
latas Edmundas Putrimas, deleguo
tas Lietuvos vyskupų konferencijos 
užsienio lietuvių sielovados reika
lams ir PLB valdybos Sielovados rei
kalų ir Pietų Amerikos reikalų ko
misijų pirmininkas, taip pat dalyvavo 
jubiliejinėje laidoje, pasveikino „Ecos 
de Lituania” vedėją ir visus jos dar
buotojus. Iš Belgijos gyvai telefonu 
kalbėjomės su Europos Parlamento 
nario prof. Vytauto Landsbergio 
padėjėju, Venantu Griciūnu. Jis siun
tė sveikinimus „Ecos de Lituania”.

Tai tik dar kartą įrodo, kaip mes 
dirbame, bendraujame su Argentinos 
lietuvių draugijomis, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėmis, su Lietuvos 
institucijomis ir vyriausybe. Džiau-

Lietuvos didvyrius savo širdyse.
Po minėjimo vyko pabendravi

mas ir vaišės. Minėjimą ruošė ramo
vėnai, „Švyturio” jūrų šaulių kuopa, 
Detroito birutietės ir Dariaus ir 
Girėno klubas.

Šios svarbios šventės buvo pa
minėtos ir per Detroito telkinio radi
jo programą. Šeštadienį, sausio 13 d., 
per „Lietuviškų melodijų” programą, 
kurią tą dieną redagavo Algis Za
parackas, mintimis pasidalino Virgi
nija Jasnauskienė, o sekmadienį, sau
sio 14 d., per „Lietuviško balso” pro
gramą, kurios koredaktoriai yra Vida 
ir Linas Orentai.

Regina Juškaitė-Švobienė
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Lietuviškai radijo valandėlei „Ecos 
de Lituania” buvo įteiktas „Gaviota 
Federal” apdovanojimas.

giamės, kad „Ecos de Lituania” susi
tiko su Lietuvos ambasados Argen
tinoje laikinuoju reikalų patikėtiniu, 
kuris perdavė mums Užsienio reikalų 
ministerijos laišką, sveikinantį mus 
už lietuvybės išlaikymą Pietų Ame
rikoje.

„Ecos de Lituania” prodiuseriai: 
Isabel Kalvelytė Fourment, Juan 
Jose Fourment ir vedėjas Juan Ig- 
nacio Fourment Kalvelis. Kiti dar
buotojai: Fabian Meschini, Raūl Pet
ronis, Ana Semenas, Valentina Bu
kauskas, Juan Klimaitis, Mirta Cečis, 
Alexis Griška, Damian Romaniuk,

• v
LANKĖSI SVEČIAI IS LIETUVOS

Š. m. sausio 18-25 d. Detroite lan
kėsi kun. Vidmantas Gricius, Švč.
Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčios klebonas iš Šventosios ir 
kun. doc. dr. Arvydas Ramonas, Klai
pėdos universiteto Katechetikos ka
tedros vedėjas, Telšių kunigų semi
narijos dėstytojas iš Klaipėdos. Sve
čiai apsigyveno pas Šv. Antano para
pijos kleboną kun. Alfonsą Baboną.

Sekmadienį, sausio 21 d., svečiai, 
kartu su kun. Babonu, koncelebravo 
šv. Mišias. Kun. Arvydas Ramonas 
pasakė gražų, įspūdingą ir jautrų 
pamokslą apie laisvę, tėvynę, motiną 
ir tėvynę—motiną. Po Mišių kun. Gri
cius ir kun. dr. doc. Ramonas turėjo 
progą pabendrauti su parapijiečiais 
parapijos salėje, kur visų laukė šei
mininkų paruošti užkandžiai.

Kun. Vidmantas Gricius lankosi 
JAV jau septintą kartą. Šiuo metu jis 
tebetvarko 1991 m. naujai pradėtą 
statyti Švč. Mergelės Marijos Jūrų 
Žvaigždės bažnyčią. 2003 m. iškeltas 
bokšto kryžius, bažnyčią pašventino 
arkivysk. Jonas Boruta ir pirmą 
kartą ji atvėrė duris maldai bei Die
vo meilei. Bažnyčios darbai dar ne
baigti. Reikalinga finansinės para
mos gauti įvairioms įrangoms — bal
dams: statuloms, suolams, vargo
nams ir t.t. Norintieji smulkesnių in
formacijų, prašome kreiptis į kleboną 
kun. Vidmantą Gricių, Šventosios g.
4, LT-00306 Palanga (Šventoji) ar ei. 
paštu: sparapija@info.lt

Kun. dr. doc. Arvydas Ramonas 
pirmą kartą lankosi Amerikoje. 2002 
m. jis buvo Telšių vyskupo 
paskirtas į Klaipėdos uni
versitetą atgaivinti ir va
dovauti religijos studijų 
katedrai. Buvo įsteigta ne
didelė teologinė bibliote
ka. Tuomet Lietuvos Vy
čių padalinys „Pagalba 
Lietuvai” ir keli Šv. Anta
no parapijiečiai finansiš
kai parėmė kun. Ramono 
projektą ir buvo nupirkta 
religinės literatūros, teo
loginės medžiagos, knygų Svečiai Šv. Antano parapijoje, Detroit, MI. Iš kai- 
ir žurnalų studentams. Iš rėš: kun. dr. Arvydas Ramonas, Šv. Antano para- 
prelato Jurgio Šarausko bu- pijos klebonas kun. Alfonsas Babonas, „Pagalba 
vo gauti du kompiuteriai. Lietuvai” Lietuvos Vyčių organizacijos padalinio 
Dabar labai trūksta šiuo- valdybos pirmininkė Regina Juškaitė-Švobienė 
laikinės medžiagos, spau- ir kun. Vidmantas Gricius.

Pedro Glemža, Alfonso Markus, Irene 
Andrunavičius, Carlos Forte, Virginia 
Petronis, Stefanija Talmontaite.

Šiais metais turime korespon
dentų iš viso pasaulio, kurie praneša 
apie įvairias Lietuvių Bendruomenės 
žinias, ir vieną žurnalistę iš Lietuvos 
nacionalinio radijo, informuosiančią 
apie naujienas iš Lietuvos. Naujienas 
iš Brazilijos mums pranešinėja 
Adilson Puodžiūnas, o iš kaimyninio 
Urugvajaus — Jorge Ivanauskas.

Mūsų kontaktai: ecosdelitua- 
nia@yahoo.com.ar; info@ecos- 
delituania.com. ar. Kas mėnesį mū
sų interneto svetainę aplanko dau
giau negu 3,000 žmonių. Pernai Ana 
Šestakauskas ir Pedro Glemža su 
mūsų pagalba galėjo surasti savo 
gimines ir su jais pasikalbėti gyvai 
per „Ecos de Lituania” eterį.

Mūsų prodiuserių tel. nr. (namų): 
+ 54 221 464 1483. Radijo stoties tel. 
nr.: +54 221 464 3940.

Naujas sezonas prasidės nuo 
balandžio mėnesio, pirmadieniais 
nuo vidurnakčio iki antros valandos 
nakties.
Juan Ignacio Fourment Kalvelis

„ECOS DE LITUANIA” vedėjas

dos ir žurnalų. Šį rudenį ruošiasi 
įsteigti universitete Jono Pauliaus II 
vardo auditoriją. Universitetas re
montuoja sienas, sudeda langus ir 
duris, o visą inventorių viduje reikės 
pirkti ir todėl reikia finansinės pa
ramos. Jeigu visuomenė (pavieniai 
asmenys ar organizacijos) norėtų 
prisidėti prie šio projekto, prašome 
pasiteirauti pas kun. dr. Arvydą Ra
moną, Klaipėdos universitetas, S. 
Nėries 5, LT-5800 Klaipėda arba e- 
paštu: ramonasarvydas@ takas.lt. 
Kun. dr. Arvydas Ramonas yra ke
turių knygų autorius. 2006 m. išleido 
„Doktriną apie malonę”.v

Šių eilučių autorė, Lietuvos Vy
čių padalinio, „Pagalba Lietuvai” val
dybos pirmininkė, turėjo progą susi
tikti ir pasitarti su kun. Griciumi bei 
kun. dr. Ramonu apie jų ateities pro
jektų planus, ir „Pagalba Lietuvai” var
du įteikė aukų šiems darbams paremti.

Iš Detroito mūsų svečiai išskrido 
į Miami, Floridą, ir už poros savaičių 
sugrįš į tėvynę. Linkime kun. Vid
mantui Griciui ir kun. dr. Arvydui 
Ramonui geros kelionės, malonių pri
siminimų, gerų ir gražių įspūdžių iš 
Šv. Antano parapijos, Detroito apy
linkės bei tolimesnių vietovių. Kun. 
Alfonsas Babonas ir Šv. Antano para
pijos parapijiečiai linki svečiams Die
vo palaimos, gausių malonių, tikė
kimės, kad ir vėl susitiksime arti
miausiu laiku.

Regina Juškaitė-Švobienė
„Pagalba Lietuvai” valdybos 

pirmininkė

mailto:sparapija%40info.lt
mailto:ecosdelitua-nia%40yahoo.com.ar
mailto:ecosdelitua-nia%40yahoo.com.ar
mailto:info%40ecos-delituania.com
mailto:info%40ecos-delituania.com
takas.lt
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PAMARIO KRAŠTO GYVENTOJŲ 
ATMINTYJE DAR GYVAS 

DAKTARYTĖS ŽYGDARBIS
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Prieš ketvirtį amžiaus, vasario 2- 
ąją Šilutės miesto kapinėse išdygęs 
žemės kauburėlis net ir speiguotomis 
dienomis skendi gėlėse. Čia ilsisi gar
sioji šio krašto medikė Zosė Petrai
tienė, daugelį metų dirbusi Natkiškių 
ambulatorijos felčere. Jos žemiečių, 
taip pat ir daugelio vyresniojo am
žiaus Lietuvos gyventojų atmintyje 
neišblėsusi 1982 m. sausio 6-oji. Tą 
atšiaurų ir speiguotą vakarą felčerė 
skubėjo pas gimdyvę, tačiau įsišėlus 
neregėtai gamtos stichijai, pasikly
do... 53 metų Zosės Petraitienės su
šalusį kūną vietos gyventojai atrado 
tik sausio pabaigoje... Iš vilniečio, 
gamtos mokslų daktaro Vaclovo Šče
meliovo išsaugotų archyvų sužino
jome, jog tų metų vakarą, kai krikš
čioniškasis pasaulis šventė Trijų ka
ralių šventę, iš tiesų Lietuvoje buvo 
kilusi itin stipri sniego audra, pūtė 
ledinis 23-25 metrų per sekundę šiau
rės rytų vėjas, o kartu spaudė ir 17- 
19 laipsnių šaltis.

Atskubėdavo ir vidurnaktį

Šviesų Zosės Petraitienės atmi
nimą kartu su vietos gyventojais kas
met šiltai pagerbia ir rajono peda
gogai, medikai. Jos vardu prieš 13 me
tų pavadinta Natkiškių pagrindinė 
mokykla. Čia pat, skverelyje stovi ši
lutiškio skulptoriaus, tautodailininko 
Juozo Judženčio nuskaptuotas iš
vaizdus ąžuolinis koplytstulpis, įam
žinantis šios kuklios ir drąsios mo
ters žygdarbį. Kasmet savo motinos 
kapą aplanko ir visi trys jos vaikai. 
Vyriausioji dukra Virginija ir jau
niausias šeimos vaikas Kęstutis, gy
vena Utenoje, o kita duktė, Danutė, 
įsikūrusi Kauno rajone, Batniavoje. 
Daugiau nei prieš 15 metų mirus 
Zosės vyrui Alfonsui, Petraičių šei- 
mynos šiame atokiame Žemaitijos 
kampelyje taip ir nebeliko...

1928 m. Vainuto miestelyje gi
musi Z. Petraitienė jaunystėje porą 
metų dirbo mokytoja Eistraviškių, 
Natkiškių aštuonmetėse mokyklose. 
1958 m., baigusi Šilutės medicinos 
mokyklą, pradėjo dirbti felčere Ra
mučių, o nuo 1966 m. — Natkiškių

ambulatorijoje. Iki šiol šio krašto 
žmonės prisimena, jog prireikus 
pagalbos, darbščioji daktarytė (taip ją 
vadindavo vietiniai gyventojai) at
skubėdavo net ir tamsiausią vidur
naktį. Be galo mylėjo ir gerbė kiek
vieną žmogų, vertino savo darbą. 
Daugelis natkiškiečių Zosytę prisime
na ir kaip aktyvią saviveiklininkę — 
laisvalaikiu ji šokdavo ir dainuodavo 
apylinkės kultūros namuose veiku
siame ansamblyje.

Nepavyko atkalbėti

Daugiau nei 30 metų Natkiškių 
pagrindinėje mokykloje dirbanti 
mokytoja Virginija Bagdonienė su 
skausmu prisimena, kaip tą siaubin
gą žiemos vakarą Zozė Petraitienė 
ryžtingai išsiruošė į gretimą Ropkojų 
kaimą, esantį 4 kilometrus nuo apy
linkės centro. Vietos ūkio direktoriui 
Juozui Saročkai ji pranešė, jog sku
banti pas gimdyvę. Pasirodo, dar 
prieš valandą iš Šilutės miesto į šį 
kaimą buvo išvažiavusi greitosios 
pagalbos mašina, tačiau atokaus vien
kiemio nepasiekė — pakelyje užstrigo į 
gilias pusnis... Gavusi šią žinią, Zosė 
nedvejodama išsiruošė kelionėn. Gim
dyti namuose jai atrodė pernelyg 
pavojinga. Tuometiniam ūkio vado
vui nepavyko felčerės atkalbėti - no
rom nenorom teko kelionėn „įkin
kyti” vikšrinį traktorių DT-74. Deja, 
stipriems šalčiams neatspari, sena 
technika, dar neprivažiavusi pusiau
kelės, sustojo - užšalo kuras.

Prieš keletą metų Amžinybėn 
iškeliavęs natkiškietis Augustas Can- 
cingeris, dalindamasis savo prisimi
nimais su kaimynais, prisipažino, 
kad iki gyvenimo pabaigos sielvar
tausiąs dėl bendrakeleivės Zosytės 
tragiškos mirties. Sausio 6-osios va
karą pas gimdyvę vežusiam trakto
rininkui atrodė, jog tąsyk dangus su 
žeme susimaišė. Įsišėlusi pūga, regis, 
jau šoko tikrąjį mirties šokį... Nuo 
gausaus sniego ir vėjo užgesus trak
toriaus varikliui, jis dar bandė įkal
binėti felčerę grįžti atgal - ūkio va
dovai gal duos galingesnę techniką. 
Tik keletą akimirksnių prie variklio 
stabtelėjęs ir vėl prie traktoriaus ka
binos grįžęs A.Cancingeris Zosės jau

Pamario krašto gyventojai, ger
biantys atkakliosios daktarytės at
minimą, gali išvysti tik šią vienintelę 
išlikusią Zosės Petraitienės nuo
trauką, saugomą Natkiškių pag
rindinėje mokykloje...

nebepamatė. Apimtas nerimo, jis ke
letą kartų garsiai šūktelėjo, bet vel
tui... Po to jis nejučia pagalvojo — o gal 
per tokį orą Zosytė nesiryžo viena eiti 
į tą kaimo glūdumą, ir, galbūt grįž
tančią atgalios, dar spės pasivyti...

Atrado tik po 3 savaičių

„Ir felčerės šeimą, ir visą mūsų 
apylinkę kitą dieną apėmė bloga nuo
jauta — Zosės nei namuose, nei pas 
gimdyvę iki tol niekas nesulaukė. 
Jautėme, kad atsitiko kažkas bai
saus. Net ir dabar mano akyse gyvi 
tie kraupūs vaizdai: ne mažiau spei
guotą sausio 7-osios rytmetį ieškoti 
savo daktarytės pakilo visa gyvenvie
tė, per gilias pusnis atskubėjo ir gre
timų kaimų žmonės. Kas rogėmis, 
kas slidėmis kaip įmanydami dar 
kelias dienas naršė kiekvieną už
pustyto sodžiaus pėdą. Net sovietinio 
karinio garnizono kariai buvo atvykę 
į pagalbą, bet Zosės Petraitienės taip 
ir nesurado”, — liūdnais prisimini
mais dalijosi Natkiškių pagrindinės 
mokyklos direktorės pavaduotoja 
Virginija Bagdonienė.

Pasak mokytojos, surasti din
gusią felčerę atrodė beviltiška: sody
bos ir laukai tąsyk buvo užversti vos 
ne 2-3 metrų aukščio sniego kalnais. 
Tik sausio 30-osios rytą, prasidėjus 
atlydžiui, vienas kaimo gyventojas, 
eidamas į gretimą kaimą, netoli Kve

darų sodybos pastebėjo iš sniego 
kyšančią ryškiai gėlėtą skarelę. Pri
siartinęs išvydo daktarytę, sustingu
siomis rankomis tvirtai tebelaikančią 
medikamentų lagaminėlį...

Skaudi abejingumo kaina

Senieji natkiškiečiai, prisiminda
mi skaudžią šios kuklios moters 
lemtį, guodžiasi, kad Lietuvoje galbūt 
nedaug rastume tokių pasiauko
jančių, krikščionišką artimo meilę 
pripažįstančių žmonių. Prievarta, 
smurtas ir daugelis kitų nūdienos 
blogybių, regis, nesutramdomai už
kariavo mūsų gyvenimą. Kas besu
pras motinų, tėvų, žudančių ar badu 
marinančių savo vaikus, tikruosius 
motyvus?... O kiek pastaraisiais me
tais išgirstame šiurpą keliančių 
faktų, apie tai, kaip Hipokrato prie
saiką sulaužusių medikų, lengvai 
„nusplauna rankas”?...

Beveik 20 metų Natkiškių medi
cinos punkte dirbusi slaugytoja Lai
mutė Vitkuvienė priminė, jog prieš 
ketvirtį amžiaus žuvusi rūpestingoji 
daktarytė Zozė Petraitienė skubėjo 
pas moterį, kuri anksčiau buvo atsi
sakiusi savo pagimdytų vaikelių. Ir tą 
nelemtą sausio 6-osios naktį gimusio 
aštuntojo kūdikio lengvabūdė 43-ejų 
metų motina taip pat nepanoro au
ginti... Iš Šilutės miesto ligoninės mė
lynakį berniuką po keletos dienų pa
siėmė ir įsivaikino svetimi žmonės. 
Koks šiandien jo likimas - niekas ne
žino. Beje, žmonėse nuo seno kalba
ma, jog už aplaidumą ir abejingumą 
Dievo bausmė anksčiau ar vėliau pa
siekia kiekvieną. 2001 m. žiemą šio 
vaiko motiną - nuolatinės gyvenamo
sios vietos neturėjusią Danutę Mar
cinkienę, gretimo Šlapių kaimo žmo
nės atrado sušalusią sniege...

Prabėgus ketvirčiui amžiaus nuo 
Zosės Petraitienės žūties, ne vienas 
Pamario krašto gyventojas įsitikinęs, 
jog kilniadvasiškas ir pasiaukojantis 
šios paprastos moters žygdarbis 
neturėtų paskęsti užmaršties dulkėse 
— jos atminimui derėtų pastatyti ir 
paminklą. Prieš keletą metų Nat
kiškių pagrindinės mokyklos iniciaty
va (šioje mokykloje yra įkurtas ir Z. 
Petraitenės atminimo muziejus) rug
sėjo 7-ąją, per Zosės Petraitienės gi
mimo dieną, pradėtas rengti tradici
nis bėgimas nuo seniūnijos centro iki 
felčerės žūties vietos. Šį rugsėjį bėgi
mas jau taps ir respublikinės reikš
mės.

Vakare kelis kartus ligoninę perėjo ame
rikiečių patruliai ir patikrino gyventojus, turbūt 
ieškojo smogikų. Dar prieš kelias dienas smogikai 
jautėsi pasaulio viešpačiai, nesiskaitė nei su 
įstatymais, nei su teise, nei su morale. Jų valia 
buvo įstatymas visai jų pavergtai žmonijai. Taip, 
pvz., amerikiečiams jau žygiuojant į Schwerino 
miestą, kitoje miesto pusėje jie prie žibinto stulpo 
gatvėje pakorė pasigavę moterį, penkių maža
mečių vaikų motiną, dėl to, kad ji prie krautuvės 
laukdama pareiškė savo pasitenkinimą Hitlerio 
mirtim ir reiškė viltį, kad dabar bent karas pasi
baigs. Šalia smogikų nebuvo vietos nė vienam, kas 
nedievino jų bepročio vado. Kitą dieną jie išnyko 
kaip dūmas. Neberadai nei smogiko, nei nacio, nei 
Hitlerio garbintojo. Visi jie iš kirčio buvo „įsitikinę 
demokratai”, Hitlerio idėjos priešai. Visos per
gyventos baisenybės turėjo atrodyti kaip piktas 
sapnas, netikras gandas, slogutis...

Visų išgyventų išgąsčių ir susidariusios 
nelaimingos padėties akivaizdoje, — jau 14 dienų 
nebuvom ragavę duonos ir dar nesimatė, kad jos 
gausime, — vis dėlto jaučiau ir tam tikrą pasi
tenkinimą, nes mano pažiūra pasitvirtina, kad 
kas nelogiška, tas ir nepastovu. Diktatūra, kokia 
ji ir bebūtų, yra tik laikinis padaras. Kaip ji išky
la, taip negarbingai ir griūva. Saugiai žmogus gali 
jaustis tik demokratijoje. Tai mes ypač ryškiai

pergyvenome, padarę tokį didelį šuolį iš žiauriau
sios diktatūros į demokratinę atmosferą. Staigi 
permaina mus pritrenkė, apglušino. Nors buvome 
nepaprastai išvargę, įvairios mintys, saugumo 
jausmas ir džiaugsmas, kyląs iš sąmonės, neleido 
užmigti.

Kaip problemos vartėsi mano galvoje, taip aš 
dar ilgai varčiaus ant savo čiužinio, kol miego 
angelas mane užklojo savo minkštais sparnais.

Pabaiga

APIE ATKARPOS „NACIŲ RA G AR E”
AUTORIŲ
Jonas Endrikis Grigolaitis — žurnalistas, 

visuomenės veikėjas. Gimė 1902 m. gegužės 30 d.

Poviliuose, Šilutės apskr. Klaipėdoje baigė lietu
višką gimnaziją, 1927 m. įstojo į Lietuvos univer
siteto (Kaune) Evangelikų teologijos fakultetą, vė
liau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1931 m. 
1932-1934 m. buvo Klaipėdos krašto jaunimo orga
nizacijos „Santara” vadovas, dienraščių „Lietuvos 
keleivis” ir „Vakarai” vyr. redaktorius. Dienraščių 
vokiečių kalba „Ostseebeobachter” ir „Baltischer 
Beobachter” redaktorius, Klaipėdos skyriaus ELTA 
vedėjas, vėliau šios žinių agentūros atstovas 
Rytprūsiams; 1940 m. ELTA redaktorius Kaune.

Už lietuvišką veiklą buvo nacių kalintas 
(1941-1945) Soldino ir Sachsenhausen-Oranien- 
burg koncentracijos stovyklose, kur prarado svei
katą. Išlaisvintas iš stovyklos, tuoj vėl įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Pokario metais, gyvendamas Ful- 
doje (Vokietijoje), atkūrė Mažosios Lietuvos tarybą, 
buvo Lietuvių Tremtinių Bendruomenės centro 
valdybos narys; 1949 m. pabėgėlių stovyklos Ha- 
nau mieste vadovas; 1946-1947 m. Lietuvių evan
gelikų vyr. Bažnyčios tarybos vicepirmininkas.

1948 m. parašė atsiminimų knygą „Nacių pra
gare”, be to, apysakų, išverstų į vokiečių kalbą, rin
kinį „Novellen am Baltischer Maer” (Novelės prie 
Baltijos jūros).

Jono Grigolaičio dukra Janina šiuo metu gyve
na Tuscon, Arizona. Žmona Lydia ir sūnus Arvydas 
jau mirę, abu palaidoti Tuscon, AZ.
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V. Adamkaus vizito JAV akimirkos

Vasario 10 d., šeštadienį, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kal
bėjo Joint Baltic American National Committee, Ine. suorganizuotoje konferenci
joje „Oil and Blood: Baltic Energy and the Legacy of Communism”.

Lietuvos ir JAV prezidentai V Adamkus (2k) bei G. W. Bush su žmonomis Alma 
Adamkienė (k) bei Laura Bush. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

LR prezidentas Valdas Adamkus (k) vasario 10 d. „The U.S.-Baltic Foundation” 
suorganizuoto pokylio-vakarienės .^American Baltic Celebration” metu. Apdova
nojimų įteikimo akimirka. Lauryno R. Misevičiaus nuotr.

Jono Kuprio nuotr.

Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė Washington, DC, Lietuvių Bendruomenės Va
sario 16-osios minėjime. Ingos Lukavičiūtės nuotr.

V Adamkus Lietuvių Bendruomenės priėmime Jono Pauliaus II centre 
Washington, DC, su laikinai LR ambasadorės pareigas einančia Kornelija Jurgai
tiene. Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Vasario 11 d. V Adamkus su žmona Alma lankėsi JAV Katalikų universitete Wa- 
shington, DC, kur susitiko su šios institucijos prezidentu kunigu David M. 
O’Connell (k). Viktoro Nako nuotr.

Alma Adamkienė bendrauja su kunigu D. M. O’Connell. Viktoro Nako nuotr.
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EUROPAEuroparlamentarai pasmerkė 
slaptus CŽV skrydžius

CŽV lėktuvai leidosi ne vienoje Europos šalyje.

Strasbourg, vasario 14 d. 
(,, Reuters ”/BNS) — Europos Parla
mentas pritarė galutinei ataskaitai, 
kurioje smerkiami slapti CŽV skry
džiai, o Europos šalių vyriausybės ir 
slaptosios tarnybos kaltinamos tuo, 
kad keletą kartų sutiko su tokia 
praktika ir ją nuslėpė.

Europos Parlamento ataskaitoje 
sakoma, kad jis „smerkia ypatingąjį 
perdavimą kaip neteisėtą priemonę, 
Jungtinių Valstijų naudotą kovoje su 
terorizmu”.

„Be to jis smerkia tam tikrų Eu
ropos šalių slaptųjų tarnybų ir vy
riausybinių institucijų sutikimą su 
šia praktika ir jos nuslėpimą keletą 
kartų”, — sakoma joje.

Ataskaita buvo priimta didele 
persvara — už ją balsavo 382 ES 
asamblėjos narių. Prieš balsavo 256 
europarlamentarai, o dar 74 susilai
kė.

Šia ataskaita baigiamas metus 
trukęs tyrimas dėl įtarimų, kad CŽV 
slapta laikė įtariamus teroristus Eu
ropoje ir kai kuriuos jų nuskraidino į 
valstybes, kuriose taikomi kankini
mai.

Balsavimas prasidėjo po karštų

V. Putinas: „mano kalba atspindėjo 
daugelio nuomonę"
Atkelta iš 1 psl.
apie tai kalbama arogantiškai, kon- 
frontacine maniera, o tai, mano nuo
mone, duoda priešingų rezultatų ir 
yra nepriimtina, o kitose šalyse apie 
tai šnabždamasi”.

„Daugiau kaip dešimt metų mes 
klausomės, ką kalba mūsų partneriai 
įvairiomis temomis. Mes labai kan
trūs ir labai pakantūs,, bet jaučiame, 
kad esame nesuprantami”, — sakė V 
Putinas.

„Kai kurie partneriai JAV įsis
magina vis labiau ir labiau, pradėjo 
naudoti nesamą grėsmę, kad iš
sireikalautų papildomų pinigų iš JAV 
Kongreso kariniams poreikiams — 
karo veiksmams Irake, Afganistane, 
brangiai kainuojančiai priešraketinės 
gynybos sistemai kurti, — sakė V Pu
tinas. — Tai ne mūsų reikalai. Kam 
naudoti antirusišką kortą vidaus 
problemoms spręsti, neaišku”.

Rusijos vadovas taip pat pabrėžė, 
kad nesitiki pakeisti situacijos savo 
kalbomis.

debatų, per kuriuos socialistai, libe
ralai, žalieji ir kairieji pasmerkė 
„purviną karą”, kariautą Europai 
prisidedant, o konservatoriai sakė, 
kad šis tyrimas atskleidė labai ne
daug tvirtų įrodymų ir buvo kurs
tomas antiamerikietiškų nuotaikų.

„Tai kruopšti penkerius metus 
trukusių piktnaudžiavimų, dažnai to
leruotų kovos su terorizmu vardan, 
analizė, — Europos Parlamentui sakė 
ataskaitos autorius socialistas Clau- 
dio Fava. — Daugelis vyriausybių ap
simetė to nepastebinčios”.

Liberalų vardu kalbėjęs Ignasi 
Guardans Cambo sakė, kad šie faktai 
buvo patikrinti ir įrodyti. „Negalima 
kovoti su terorizmu per purviną karą 
mūsų vardu”, — sakė jis.

Tačiau daugelis konservatyvių 
įstatymų leidėjų sakė, kad šioje 
ataskaitoje atsiduodama Amerikos 
pliekimu ir kad joje trūksta tvirtų 
įrodymų.

„Joje daroma prielaida, kad yra 
viena pagrindinė kaltoji šalis ir tai 
yra JAV Štai kodėl mums nepatinka 
ši ataskaita”, — sakė Jas Gawronski 
iš konservatyvios Europos liaudies 
partijos.

Per V Putino susitikimą su Jor
danijos karaliumi Abdullah II pagrin
dinis dėmesys buvo skirtas Artimųjų 
Rytų taikos procesui. Karalius para
gino Rusiją nenusišalinti nuo pastan
gų taikiai išspręsti šį konfliktą, o V 
Putinas pažadėjo, kad Maskva pa
naudos tam visą savo įtaką.

„Rusija — tarptautinių tarpinin
kų ketverto narė ir, savaime supran
tama, ketina panaudoti savo įtaką re
gione, savo ypatingus santykius su 
draugais arabais ir Izraeliu, kad savo 
indėliu prisidėtų prie sureguliavimo”, 
— sakė Rusijos prezidentas.

Pasak Jordanijos karaliaus, šia
me regione Rusija visada vaidino 
svarbų stabilizuojamą vaidmenį. „To
dėl mes tikimės, kad Rusija ir jūs as
meniškai toliau dalyvausite šiame 
procese, kad būtų užtikrinta taika ir 
stabilumas”, — sakė Abdullah II.

V Putinas ir Abdullah II paragi
no išsaugoti Irako vienybę, išspręsti 
Irano branduolinę problemą diploma
tiniais metodais.

AMSTERDAMAS
Nyderlandų ministras pirminin

kas Jan Peter Balkenende antradienį 
pristatė naująją vyriausybę, kurioje 
finansų ministru dirbs Darbo parti
jos (PvdA) vadovas Wouter Bos, o už
sienio reikalų ministro postą užims 
krikščionių demokratų (CDA) frakci
jos parlamente vadovas Maxime Ver- 
hagen. Po pernai lapkritį vykusių 
rinkimų CDA, PvdA ir Krikščionių 
sąjunga (CU) praėjusią savaitę pris
tatė koalicinį susitarimą, kuriame 
užimama švelnesnė pozicija imigraci
jos klausimais ir laikomasi labiau 
centristinės pakraipos požiūrio į eko
nominę politiką.

JAV

WASHINGTON, DC
JAV įstatymų leidėjai antradienį 

rengėsi kovai dėl prezidento George 
W. Bush plano padidinti Irake dislo
kuotų karių skaičių — demokratai 
paskelbė, jog amerikiečiai nebetiki 
šiuo karu, o respublikonai perspėjo, 
kad negalima pakirsti JAV kovos su 
terorizmu. Atstovų Rūmų demokra
tai pradėjo tris dienas truksiančius 
debatus dėl dviejų sakinių rezoliuci
jos, prieštaraujančios G. W. Bush 
sprendimui papildomai nusiųsti į Ira
ką 21,500 karių.

* * *
Mitt Romney antradienį oficia

liai paskelbė apie ketinimą siekti JAV 
prezidento posto, kurį įgyvendinęs jis 
taptų pirmuoju Baltųjų rūmų šeimi
ninku mormonu. M. Romney tikisi, 
kad jo propaguojamos šeimos verty
bės, mažos vyriausybės idėjos ir 
griežta pozicija dėl kovos su teroriz
mu padės jam laimėti oficialaus Res
publikonų partijos kandidato 2008 
metų prezidento rinkimuose statu
są. Tarp visų respublikonų kandida
tų, kurie jau yra oficialiai paskelbę 
apie savo ketinimus siekti partijos 
kandidato prezidento rinkimuos sta
tuso ar dar rengiasi tai padaryti, M. 
Romney užima ketvirtą vietą.

www.atlarsticexpresscorp.com

Krovinių gabenimas 
laivų i visas pasaulio šalis

Krovinių gabenimas 
lėktuvu | visas pasaulio šalis.

Afr Frelghi
Automobilių pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio Šalis,

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje.

Smulkių siuntinių siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78xh Avė Bridgeview, IL 60455 7e/. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tek 1 800-775-7363

SALT LAKE CITY
Vyras, kuris istoriniame Salt La

ke City prekybos centre nušovė pen
kis žmones, buvo 18-metis pabėgėlis 
iš Bosnijos, bet jo motyvai tebėra pa
slaptis, antradienį pranešė policija. 
Lietpalčiu vilkėjęs jaunuolis, kuris 
turėjo šautuvą, pistoletą ir „amunici
jos pilną kuprinę”, pirmadienio vaka
rą prekybos centre pradėjo padrikai 
šaudyti į atsitiktinius žmones. Salt 
Lake City policijos viršininkas Chris 
Burbank sakė, kad užpuolikas tik
riausiai buvo pasiryžęs „nušauti tiek 
žmonių, kiek tik galėjo”.

LOS ANGELES
Los Angeles gyventojai po dvejų 

metų naudosis nemokamu arba labai 
pigiu bevieliu internetu, ambicingus 
planus šią savaitę paskelbė miesto 
meras Antonio Villaraigosa. Los An
geles iniciatyva „WiFi”, pagal kurią 4 
mln. miesto gyventojų bus teikiamos 
interneto paslaugos, turėtų kainuoti 
60 mln. JAV dolerių ir bus finansuo
jama reklamos užsakovų bei teleko
munikacinių paslaugų tiekėjų.

RUSIJA

MASKVA
Kyšiai Rusijoje 'tapo kasdieniu 

buitiniu reiškiniu, padarė išvadą J. 
Levados centras, remdamasis dar 
viena šalies gyventojų apklausa. 
Apklausa, kurioje dalyvavo 1,600 
Rusijos gyventojų iš 46 šalies regionų 
125 miestų ir kaimų, vyko sausio 19- 
23 dienomis. Ji parodė, kad per pas
taruosius trejus metus kyšius davė: 
kas penktas įstojęs į institutą, šau
kiamas į armiją ir atvykęs pokalbio į 
karinį komisariatą jaunuolis, beveik 
kas trečias gulėjęs ligoninėje ir kas 
antras buvęs patrauktas baudžiamo
jon atsakomybėn.

AZIJA

AŠCHABADAS
Naujasis Turkmėnistano prezi

dentas yra pilkas politinis funkcio
nierius, sugebėjęs dešimt metų išlikti 
šios izoliuotos šalies vyriausybėje, 
kuri buvo nuolat pertvarkoma. Tre
čiadienį ši buvusi sovietinė Vidurinės 
Azijos respublika oficialiai paskelbė 
Gurbanguly Berdymuchamedovą 
rinkimų, kuriuose už jį balsavo 90 
proc. rinkėjų, nugalėtoju.

http://www.atlarsticexpresscorp.com
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Fizinio kūno egzistencija amžinybės link
AURELIIUS ERIKSONAS

Žmonija, kiek save prisimena, 
nuolat svajojo apie nemirtingumą. 
Ne tik svajojo, bet ir kūrė įvairiausias 
idėjas, kaip apgauti mirtį, kaip amži
nai išlikti gyvam ir, pageidautina, 
jaunam.

Iki šiol į visus klausimus apie 
nemirtingumą nuskamba tik vienas 
atsakymas - neigiamas. Tradicinis 
mokslas ir tradicinė medicina jau se
niai įsitikino, kad neriboto gyvenimo 
ir visada lygios veido odos receptų 
nėra ir negali būti.

Tokį skeptišką požiūrį patvirtina 
daugelio kartų patirtis. Senovės Ki
nijos išminčiai virė savo piliules iš ci- 
beržolės, bet... veltui. Bergždžiai sa
vo laboratorijose triūsė viduramžių 
alchemikai.

Niekais pavirto ir švietimo am
žiaus veikėjų pastangos. Net XX am
žiaus pradžioje mokslininkai siūlė 
žmonėms persodinti jaunų beždžio
nių lytines liaukas - ir nieko. Žmonės 
mirė kaip ir anksčiau. Tačiau mūsų 
laikai, kalbant apie nemirtingumą, - 
ne prastesni už kitus. Tiesa, tirian- 
tieji šią sritį jau kur kas blaiviau 
žvelgia į realybę ir nebesigiria per 
porą artimiausių metų sukursiantys 
tabletę nuo mirties. Bet savo tikslo 
neketina atsisakyti ir net kuria nau
jas priemones. O remiasi vien nau
jausiomis technologijomis.

Išbandymas šalčiu

Kūno užšaldymo šalininkus gali
ma pavadinti amžinojo gyvenimo ieš
kotojais veteranais. Dar praėjusio 
amžiaus viduryje žmonės ėmė svajo
ti, kad gyvenimą būtų galima pailgin
ti naudojant krioanabiozę. Po šeštojo 
dešimtmečio literatūrinės fantasti
kos bumo net paaugliai neabejojo, 
kad į nemirtingumą žmogus nuke
liaus specialiuose šaldytuvuose. Šiuo
laikinė krionika - mokslas apie gyvų 
organizmų užšaldymą - plėtojama 
gana neblogai. Sėkmingai užšaldyti 
žmones buvo išmokta dar 1967-ai- 
siais.

O atvirkštinis procesas iki šiol 
daro problemų, nors mokslininkai 
jau išsiaiškino, kokias problemas rei
kia išspręsti, kad žmogus atšiltų gy
vas ir sveikas. „Visų pirma, - sako jie, 
- atšildant pažeidžiama apie 10 proc. 
kūno ląstelių”. O tai jau mirtina. To
dėl būtų gerai sukurti tokius nanoro- 
botus, kurie tas ląsteles „taisytų”, o 
visas kitas parengtų „pereiti” iš ana- 
biozės ir įvairiai jaunintų.

Bioinžinieriai pažadėjo pagamin
ti tokius daikčiukus ne vėliau kai 
2040-aisiais, o gal ir anksčiau - jei 
nanotechnologijų įsisavinimo tempai 
ir toliau bus tokie spartūs. Antra, iki 
šiol nepavyko išsiaiškinti, ar galvos 
smegenys pajėgs ištverti užšaldymą 
ir atšildymą. Krionikos priešininkai 
nurodo, kad, ištikus klinikinei mir
čiai, pakanka vos kelių minučių, kad 
smegenys būtų negrįžtamai pažeis
tos, o informacija apie žmogaus as
menybę, saugoma neuronuose, visiš
kai išsitrina.

Jiems gana išmintingai priešta
raujama, kad, užsaldžius spontaniš
kai (žmogus įkrito į ledinį vandenį), 
galvos smegenų funkcijos atsinaujina 
ne prasčiau nei visi kiti gyvybiniai 
procesai.

Viliojančios perspektyvos, akty
vus darbas su žiniasklaida ir pasaulio 
garso įžymybėmis padėjo krionikai

tapti ekonomiškai patraukliu verslu.
Šiuo metu JAV jau užšaldyta 120 

žmonių (neoficialiais duomenimis, 
tarp jų yra ir Voltas Disnėjus, ir Sal
vadoras Dali), o savo eilės laukia 
1,500 pretendentų - net nepaisant 
to, jog pats pigiausias variantas kai
nuoja 30 tūkst. JAV dolerių (o aukš
čiausios klasės — 150 tūkst.). Specia
listai suskaičiavo, kad jei reikalai taip 
klostysis ir toliau, jau mūsų amžiaus 
viduryje viso pasaulio kriokompanijų 
pajamos sudarys dešimtis milijardų 
dolerių.

Nori būti 
klonuotas?

Pagrindinis krionikos konkuren
tas, žinoma, yra ištobulėjusi geneti
ka. Apie abejonių keliantį malonumą 
gydytis kamieninių ląstelių injekcijo
mis dabar kalba visi, kas netingi.v
Šios procedūros populiarumas didina 
pagreitį ir, reikia pripažinti, palygin
ti su užšaldymu, nauda yra labiau ap
čiuopiama: norint priartėti prie am
žinojo gyvenimo, nereikia numirti.

Kitas dalykas, kad tyrimai yra 
kūdikystės stadijoje ir metodo efekty
vumas kol kas kelia didelių abejonių. 
Tačiau šioje srityje sėkmingai dirban
tys specialistai (pavyzdžiui, gydytojas 
Viljamas Heizeltanas, vadovaujantis 
„Human Genome Sciences” tyrimų 
grupei) prašo nekreipti dėmesio į vi
sokius šarlatanus ir palaukti didžiau
sių pasaulio laboratorijų rezultatų 
(žinoma, tik tuomet, jei išgąsdintos 
žodžio „klonas” ir įbaugintos religi
nių organizacijų šalių vyriausybės 
leis jiems ramiai dirbti).

Jei iš tiesų procesas su kamieni- 
nėmis ląstelėmis pasiteisins, turėtu
me sulaukti amžinos jaunystės ir am
žino gyvenimo.

Plačiai išreklamuotas genomo iš
šifravimas, kuris dar neseniai buvo 
laikomas vienu iš patikimiausių kelių 
į nemirtingumą, gerokai nukentėjo 
po Amerikos biologų atradimo. Jie iš
siaiškino, kad net visiškas iššifravi
mas atskleis tik 20 proc. žmogaus ge
nuose esančios informacijos. Ir labai 
tikėtina, kad tame penktadalyje ne
bus nė kvapo informacijos apie tai, 
kaip išvengti mirties.

Būdai nemariems 
optimistams

Reikėtų paminėti ir įvairius vei
kėjus, kurie darbuojasi pūsdami 
klientams miglą ne prasčiau nei vi
duramžių „mokslininkai”.

Pavyzdžiui, JAV aktyviai ir vi
siškai legaliai veikia bendrovė „Zor- 
nex”, rėkianti, kad atrado kelią į 
nemirtingumą. Iš pirmo žvilgsnio 
viskas padoru. Tau pasiūlys įsigyti 
specialų DNR konteinerį, vadinamą 
„Zyberi”. Remiamasi optimistine 
mintimi, kad po daugelio metų me
dikai iš vienintelės molekulės suge
bės išauginti visavertį kūną. Taigi, 
žmogau, atgimsi specialioje klinikoje 
ir gyvensi šviesioje ateityje tiek, kiek 
panorėsi.

Bėdų atsiranda, kai firma mėgi
na paaiškinti, kaip ji saugos kliento 
asmenybę. Tada prasideda gryna 
mistika. Pasirodo, žmogus turi vidinį 
energetinį pluoštą, kurį gali nuskai
tyti specialus prietaisas „personalinė 
kopija” ir kuris dedamas į saugyklą 
kartu su audinio pavyzdžiais.

Bendrovė turi netgi kažkokį 
daiktą, pavadintą „ZyberSoul”, į ku

rį kliento dvasia, jei tokia yra, gali at- 
skrieti po mirties ir ten laukti, kol 
galės persikelti į naujai atgimusį savo 
kūną. „Zomex” versijos nemirtingu
mo komplektas kainuoja nemažai, 
bet ir ne per brangiai: apie 8 tūkst. 
dolerių. Netgi numatyta, kad pinigus 
galima grąžinti, jeigu žmogui staiga 
pradės atrodyti, kad jo siela vargu ar 
lįs į šią piramidę, padabintą perma
toma galva, arba pamanys, kad visa ši 
teorija - vien žmonių mulkinimas. 
Tiesa, grąžinimo sistema gana su
painiota.

Kas toliau?

Pažvelgus į nemirtingumo prob
lemą plačiau, aiškėja, kad yra du ga
nėtinai skirtingi keliai tikslui pasiek
ti.

Pirmasis — „suauginti” gyvą or
ganizmą su elektroniniais agregatais 
(tai, ką fantastai vadino „kyborgi- 
zacija”).

Antrasis veda į visuotinį genetinį 
modeliavimą, kuris leistų sukurti gy
vybę, turinčią „neribotą garantinį ga
liojimą” ir sunkiai įsivaizduojamas 
plačias galimybes.

Kibemetinė idėja buvo populiari 
prieš pusšimtį metų: tuo metu visi 
svajojo apie tai, kad vidaus organus 
būtų galima pakeisti mechaniniais 
analogais arba net perkelti žmogaus 
protą į nesenstantį mašinos mecha
nizmą.

Vėlesni genetikų laimėjimai su
menkino mechaninio būdo šalininkų 
autoritetą: „žmogus - mašina” virto 
retrofuturizmo muziejaus eksponatu, 
o naujaisiais herojais tapo tobuli pa
darai iš mėgintuvėlio.

Nenorėdami šiose lenktynėse 
pralaimėti, „mechanistai” pasiskirstė 
į dvi grupes: vieni ėmėsi apčiuopiamų 
darbų - tobulino protezus, kontro
liuojamus nervinių impulsų, sugalvo
jo akies mikroimplantą, kuris akla
jam gali sugrąžinti regėjimą, ir ar
timiausiu metu pažadėjo pateikti dar 
daug naudingų įrenginių neįgaliems 
žmonėms (kas devintajame dešimt

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

1450 AIVI banga iš WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE 
GIRDĖTI INTERNETU WWW.WCevl45O.com 

Tel. 773-476-2242

PASLAUGOS

SANTECHNIKOS 
ZZPLUMBING" 

darbai - 24/7 Service.
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai.

Tel. 773-4^4-^8^

NEKILNOJAMASIS TURTAS

metyje galėjo pagalvoti, kad pirmuoju 
kiborgu taps invalidas?).

O kiti pasinėrė į skaitmeninės 
technologijas ir virtualiąją realybę.

Paskutinis išradimas šiuolaikinei 
visuomenei labai patiko. Kai kurie 
žmonės taip įsijautė, kad entuziastin
gai sutiko kada nors palikti savo ne
patvarų kūną ir tapti nemirtingi 
elektroninėse superkompiuterio sme
genyse, leidę „suskaičiuoti” savo są
monę.

„Mechanistai” gali būti paten
kinti: „žmogaus — mašinos” idėja, pa
tobulinta ir kaip reikiant užmaskuo
ta, vėl rado savo vietą farmacijos vie
šoje erdvėje.

Antrasis kelias siūlo pakeisti 
technologijų varžymąsi kokybišku 
visų biologijos šakų išsiveržimu į 
priekį. Jis turėtų labiau patikti nuo
sekliesiems, kurie neskuba atsikra
tyti savo kūno ir nenori atsakomybę 
už savo vystymąsi užkrauti kiberne- 
tikams. Tokiems geriau kombinuoti 
genus ir patyliukais kurti tokius 
žmones, kurie lengvai ir saugiai nu
galėtų stipriausius virusus, žiauriau
sią radiaciją, netipišką oro sudėtį ir, 
žinoma, senėjimą ir mirtį.

Visiems konservatoriams ir kleri
kalams, kurie klykia, kad žmogaus 
genų modifikacija yra nenatūralus ki
šimasis ne į savo daržą, progreso ak
tyvistai atkerta, kad pati žmonija at
sirado dėl mutacijos.

Drąsiausios prognozės, ką duos 
šis procesas, kaip visada priklauso 
fantastams. Pavyzdžiui, rašytojas 
Paul de Philip sukūrė pasaulį, kuria
me fizika sutaria su biologijos moks
lais, žmonės tampa suaugusiais, su
laukę 12 metų (specialių apmokymo 
kursų su ypatingais aparatais pagal
ba), o įprasti dalykai, tokie, kaip du
rys, kėdės ar automobiliai, virsta gy
vais padarais, idealiai pritaikytais at
likti savo darbą ir iš to patiriančiais 
didžiulį malonumą. Tokiame pasau
lyje senti, ar juo labiau mirti, gali tik 
oficialų leidimą gavę keistuoliai.

„Klaipėda”

STATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapoiis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

/Y?
Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

http://WWW.WCevl45O.com
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Vaikystėje - keisčiausių 
baimių ataka

VILMA MAŽEIKIENE 
reabilitacijos centro „Regsana" 
vaikų psichologė

Vaikai bijo pasilikti vieni namuo
se, bijo tamsos, svetimų žmonių, va
balų, gyvačių, o kai kurie — mirties. Ši 
baimė gali paveikti vaiko nuotaiką, 
elgesį ir sveikatą.

Baimė — naudinga

Kažkada Amerikos chirurgai 
visiems naujagimiams išoperuodavo 
apendiksą, o vėliau paaiškėjo, kad tai 
svarbus audinio gabaliukas, gami
nantis baltąsias kraujo ląsteles. Žino
ma, kai apendiksas supūliuoja — visai 
kitas reikalas.

Taip pat yra ir su baimės jausmu. 
Jei jis neįkyrus, tai yra visiškai nor
malus ir netgi labai naudingas, būti
nas jausmas, padedantis greitai su
reaguoti į gręsiantį tariamą ar tikrą 
pavojų ir laiku apsisaugoti.

Ši emocinė būsena lydi įvairaus 
amžiaus žmogų, tačiau būna laiko
tarpiai, pavyzdžiui vaikystė, kuriais 
baimė pasireiškia ypač savitai. Ne
tinkamas suaugusiųjų elgesys šiuo 
periodu gali pakenkti vaikui.

Reaguoja jausmais

Kuo gi savita vaikystė? Kaip 
tenka susidurti praktikoje, vaikai yra 
perdėm patiklūs išorės poveikiui.

Imli ir nesubrendusi jų psichika 
greitai „fotografuoja” ir linksmus, ir 
liūdnus aplinkos siužetus. Vaikai į 
aplinką reaguoja jausmais ir suvokia 
ją tiesiogiai, šios akimirkos masteliu. 
Jie dar neturi tokios gyvenimiškos 
patirties kaip suaugusieji ir negali 
koreguoti savo patyrimo bei suvoki
mo. Jei suaugusieji suvokia realybę 
proto, atminties, jausmų, valios bei 
norų pagalba, tai vaikai dar nesugeba 
atskirti vaizduotės padarinių nuo 
realybės.

Vaikai šventai tiki, kad jų min
tys, svajonės, kalbos yra tikrų tik
riausios ir gyvena pagal principą 
„viskas arba nieko”. Dėl to ir atsiran
da palanki dirva įvairioms baimėms 
kilti.

Nori drąsaus vaiko

Į psichologo konsultacijas dažnai 
ateina persigandę tėvai. Jiems sunku 
priimti faktą, jog jų vaikas kažko bijo. 
Visi nori savo vaiką matyti drąsų, 
pasitikintį, bebaimį. Todėl dažnai su
trinka ir pasimeta, kai jų jaunoji at
žala laikas nuo laiko ir vis dažniau 
ištaria: „aš bijau”.

Dažniausiai patiriamos ikimo
kyklinio ir jaunesnio mokyklinio 
amžiaus vaikų baimės yra šios: mir
ties baimė; tamsos baimė; baimė 
susapnuoti košmarą; baimė pasilikti 
vienam; baimė prarasti motiną bei 
kitus artimuosius; baimė būti ne
mylimu bei atstumtu; baimė būti 
nubaustu; šunų, vabalų ir gyvačių 
baimės; vagių ir banditų baimė.

Nemoka paaiškinti

Vaikystėje baimė pasireiškia pa
čiais įvairiausiais požymiais.

Ji gali pasireikšti tiesiogiai, kai* 
vaikas žodžiais nusako savo baimę. 
Tačiau neretai baimė pasireiškia 
netiesiogiai, pavyzdžiui, įvairiausiais 
skausmais. Vaikas skundžiasi pilvo ir 
skrandžio negalavimais, jam sunku 
susikaupti, jis nenori eiti į darželį ar 
mokyklą, tėvai pastebi padidėjusį vai
ko agresyvumą, nervingumą arba 
liūdesį rytais.

Šios ir panašios baimės išraiškos 
vaikams dažnai būdingos. Dažnai 
mažasis žmogutis ir pats nežino, 
nemoka pasakyti, ko jis bijo, kodėl 
blogai jaučiasi, tik visu kūnu jaučia 
įtampą ir visomis jėgomis stengiasi 
išvengti nemalonios jam situacijos.

Negalima gėdinti

Kaip elgtis tėvams, pastebėju
siems vaiko baimę? Civilizuotame 
pasaulyje įprasta kreiptis į vaikų psi
choterapeutą, psichologą.

Bendraujant su vaiku, kuris daž
nai išgyvena baimę, svarbu jį padrą
sinti, teigti, kad bijoti normalu, kad 
visi žmonės tam tikrais momentais 
kažko bijo. Tėvai turėtų pasikalbėti 
su vaiku ir išsiaiškinti galimas 
baimės priežastis. Jokiu būdu negali
ma vaiko gėdinti. Priešingu atveju, 
vaikas užsidarys, liks vienas su savo 
baimėmis, kurios tik sustiprės. 
Patartina pabandyti kartu aptarti, 
paanalizuoti baimę keliančią situaci
ją, kartu ieškoti, kaip būtų galima iš 
jos išeiti.

„Jei neklausysi - susirgsiu”

Tėvai, siekdami vaikus paauklėti, 
patys juos gąsdina: ,Jei neklausysi - 
atiduosim tetai”, ,jei neklausysi - 
mamytė susirgs” ir panašiai. Galima 
tik įsivaizduoti, kas dedasi vaiko šir
delėje po tokių ir panašių pamoky
mų.

Nereikėtų palikti vaiko vieno, be 
artimo žmogaus svetimoje aplinkoje, 
kurioje gali kažkas nelaukto įvykti. 
Supažindinant jį su naujais dalykais 
ar nauja aplinka svarbu, kad pradžio
je būtų artimas, mylimas vaikui žmo
gus.

Visada svarbu stiprinti vaiko 
pasitikėjimą savimi, nes pasitikėjimo 
didinimas, savi vertės kėlimas yra 
galingi baimės, nerimo priešai.

Vaikų baimingumą stiprina: la
bai griežtos socialinės normos; per
dėti tėvų reikalavimai; fizinės baus
mės, kritika, ironija; per daug pedan
tiška aplinka.

Nesijaučia saugus

Baimingas vaikas — tai nesaugus 
vaikas. Tokiam vaikui, kaip ir žuviai 
vandens, reikia pastovios šeimos, 
pastovių reikalavimų, šilumos, pasi
tikėjimo, palaikymo.

Svarbu atminti, kad bijoti nėra 
blogai, reikia ir patiems, ir vaikams 
padėti ieškoti būdų, kaip su ta bai
me tvarkytis. F. Dostojevskis rašė: 
„...baimė mažėja, jei žmogus kaip 
nors atsako pavojui”. Taigi nepaliki
me vaiko vieno su baime, bendromis 
pastangomis padėkime jam suprasti, 
kad jis yra stipresnis už baimę.

„Klaipėda**

Stuburo ir skausmo ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.lllinoispain.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. SL 5 Ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

PAŠVENTINTA GAILESTINGUMO 
MOTINOS KOPLYČIA

2006 m. gruodžio 20 d. kardino
las Audrys Juozas Bačkis Vilniaus 
universiteto Onkologijos institute iš
kilmingai pašventino naują koplyčią. 
Jai suteiktas Gailestingumo Motinos 
vardas. Dabar ligoniai, jų artimieji, 
darbuotojai galės čia pasimelsti ir su
sikaupti. Koplyčią pagal Vytauto 
Tracevičiaus projektą įrengė Vilniaus 
amatų centro meistrai.

Tai jau antroji Vilniaus ligoninė, 
kurioje arkivyskupo metropolito rū
pesčiu įsteigta nuolatinė erdvė mal
dai. Lygiai prieš penkerius metus 
Dievo Gailestingumo koplyčia buvo 
pašventinta Vilniaus universiteto li
goninės Santariškių klinikose. Kar
dinolas taip pat yra įsteigęs koplyčias 
Rasų ir Lukiškių kalėjimuose. Jis ne 
kartą minėjo turįs troškimą ir sva
jonę, kad ypač ten, kur žmonės palie
čiami kančios, baimės, nerimo, būtų 
susitikimui su Gailestinguoju Dievu 
tinkama vieta, idant Viešpats ken
čiančiuosius sustiprintų ir padėtų 
jiems išlaikyti viltį bei pasitikėjimą.

Tądien gausiai susirinkusiems 
ligoniams, jų šeimoms bei ligoninės 
personalui šv. Kalėdų giesmes ir dai
nas linksmai ir nuotaikingai dainavo 
ir buvimu širdis sušildė „Mažųjų an
gelų studijos” merginos (vadovė Dai
na Bilevičiūtė). Šv. Mišias aukojo 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, 
drauge meldėsi kun. Raimundas Va
raneckas (anksčiau jis taip pat rū
pinosi šios klinikos pacientais, teikė 
dvasinę paramą), Šv. Kryžiaus Atra
dimo (Kalvarijų) parapijos klebonas 
Virginijus Česnulevičius, Santariškių 
ligoninės kapelionas kun. Jonas Ulic- 
kas, Onkologijos instituto naujasis 
kapelionas Sigitas Grigas, gausus

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS": išeivijos Ir Lietuvos jungtis! 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ!

www.draugas.org

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angfiškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

būrys tikinčiųjų, ligoninės adminis
tracijos atstovai. Kardinolas džiau
gėsi, kad nuo šiol ir šioje klinikoje bus 
rūpinamasi ligoniais, plėtojama sis
teminga ligonių sielovada. Ganytojas 
susirinkusiesiems komentavo koply
čios pašventinimo apeigas, nurodė, 
ką simbolizuoja altoriaus patepimas 
šventaisiais aliejais bei tabernakulio 
pašlakstymas švęstu vandeniu.

Kardinolas šv. Mišių metu pa
šventino tabernakulį ir konsekravo 
altorių. Šv. Mišiose giedojo Šv. Kry
žiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos 
jaunimo choras, vadovaujamas var
gonininkės Julijos Sviderskos, patar
navo Šv. Juozapo kunigų seminarijos 
auklėtiniai. Po pamaldų didžiojoje 
konferencijų salėje kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis, Vilniaus univer
siteto Onkologijos instituto direkto
rius prof. habil. dr. Konstantinas 
Povilas Valuckas ir kapelionas kun. 
Sigitas Grigas pasirašė Gailestin
gumo Motinos koplyčios pašventini
mo aktą. Po to visi draugiškai laužė 
kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems 
gražių švenčių, vaišinosi.

Naujosios koplyčios altorių puo
šia dailininkės Dalios Mulevičienės 
Nukryžiuotojo Jėzaus vitražas, ne
trukus bus pastatytas ir Švč. Merge
lės Marijos skulptūra (autorius A. 
Kensminas). Koplyčios langus puošia 
šventųjų Kazimiero, Dievo Jono, 
Agotos, Juozapo, Roko, Jurgio, An
tano bei Mikalojaus vitražai, užrašai 
bei šventųjų atributai. Juos įrengė 
meistrai Daugis Bumbulis ir Vaiž
gantas Černiauskas.

„Bažnyčios žinios”, 
2007 m. Nr. 1

http://www.lllinoispain.com
http://www.draugas.org
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NAUJIENOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE Istorijos pamoka muziejuje

Australija, tai kraštas, kuriame 
veisiasi kengūros ir kiti kitur neuž
tinkami gyvūnai. Čia gyvena ir tūks
tančiai mūsų tautiečių. Čia rašanty
sis negalėtų tiksliau pasakyti, kiek 
dabar Australijoje yra lietuvių. Ma- 
nytina, kad tenykščių lietuvių skai
čius, įskaitant tenai gimusius ir au
gusius, o taip pat pastaraisiais metais 
iš Lietuvos atvykusius, turėtų būti 
per 10,000. Nesigilinant į pliusus ir 
minusus, reikėtų pasakyti, kad Aust
ralijoje lietuvybės puoselėjimo lygis 
tebėra pakankamai aukštas. Žinia, 
tokia yra mano, toli nuo šio žemyno 
gyvenančio asmens, nuomonė.

* * *
Lietuviai gyvena didesniuose 

miestuose, kaip antai Sydney, Mel
bourne, Adelaide, Brisbane, Perth, Ho- 
barte ir t.t. Beveik visuose Austra
lijos lietuvių telkiniuose veikia savo 
pačių pastatyti arba įsigyti namai. 
Regis, kad tik Canberra lietuviai „ne
išlaikė” ir savo namus pardavė kita
taučiams. Neseniai Sydney Lietuvių 
namai (klubas) persikėlė į naujai 
įrengtas patalpas. Anksčiau lietu
viams priklausę namai buvo pelnin
gai parduoti. Skaitant „Mūsų pasto
gę” aiškėja, kad ne visi vienodai verti
na naujas, moderniai įrengtas patal
pas. Kai kurie mūsų tautiečiai mano, 
jog reikėtų klubą padaryti lietuviš
kesnių ir artimesniu savo tautiečiams. 
Antano Laukaičio žodžiais: „Nepa
sitenkinimo pagrindas — lietuviškos 
aplinkos ir jausmo trūkumas”.

Atrodo, kad Australijos lietu
viams didžiausias įvykis yra kiekvie
nų metų pabaigoje rengiamos Lietu
vių dienos. 2006 m. Lietuvių dienos 
buvo surengtos Geelonge mieste, ne
dideliame lietuvių telkinyje.

Štai kelios ištraukėlės (žinutės) 
iš Sydney leidžiamo savaitraščio 
„Mūsų pastogė”: „Atrodo, kad didžiau
sio dėmesio sulaukė Dainų šventė ir 
sporto varžybos. Dainų šventėje pir
miausia pasirodė atskiri chorai, o 
paskui ir jungtinis mišrus choras. 
Dainavo Sydney ‘Daina’, Adelaide 
‘Lituanija’, Melbourne ‘Dainos sam
būris’, Geelonge ‘Viltis’ ir Melbourn 
vyresniųjų skaučių (22 sesės) viene
tas.

Alena Karazijienė savo rašinyje 
nesigilina į dainų atlikimą. Vis dėlto 
pastebi: „Metams bėgant, vyresniems 
dirigentams pasitraukus ir atėjus 
jaunesniajai kartai (kaip ir turi būti), 
pradėjo mažėti komplikuotų kantatų 
tipo ir liaudies dainų... Dauguma 
dainų, įskaitant ir liaudies dainas, jei 
ne pati vedamoji linija, tai bent 
akompanimentas buvo labai greitas,

Canberra lietuviai.

..............................

ar jnfl f
K

kapotas, kur buvo vienas skiemuo, 
dabar atsirado trys - keturi. Tai 
aranžuotojų, ne dirigentų ‘išmislas’, 
bet dirigentai tokias pasirinko. Toks 
jau šių dienų skonis, kad tik greičiau, 
kad tik linksmiau...”

Ji teigiamai vertina vietos lietu
vių kūrybingumą. Pažymėta, kad net 
7 dainos buvo sukurtos ar aranžuotos 
Viktorijos valstijos lietuvių.

Jai paliko gilų įspūdį jungtinis 
choras: „Neskaičiavau kiek jų buvo, 
bet labai gražiai atrodė. Ir turiu pa
sakyti, nepaisant atskirų chorų mo
terų aprangos įvairumo ir eleganci
jos, jos negali prilygti tautinių rūbų 
spalvų harmonijai. Tos dzūkiškos, su
valkietiškos, kapsiškos, zanavykiškos 
ir aukštaitiškos prijuostės su savo 
saulutėmis, tulpėmis, dryžiais ir do
biliukais pirmoje dainininkių eilėje 
buvo kaip paveikslų galerija, kur 
galėjai paganyti akis”.

Rašinio „Dainų šventės įspū
džiai” autorė tarsi susumuodama pa
tirtus įspūdžius parašė: „Negalėčiau 
pasakyti, ar ji buvo ilga ar trumpa, 
bet man neprailgo ir buvo gaila, kad 
ji pasibaigė”.

Australijos lietuviai gali didžiuo
tis savo sporto klubų veikimu. Var
žybose dalyvavo Adelaide „Vytis”, 
Brisbane „Baltija”, Melbourn „Var
pas”, Sydney „Kovas”, Hobart „Per
kūnas” ir „Žaibas”, Geelonge „Vytis”. 
Taipgi rungtyniavo Hamilton (Kana
da) „Kovo” jaunieji krepšininkai.

Anot Antano Laukaičio, „Mūsų 
pastogės” redakcinio kolektyvo na
rio: „Visos varžybos buvo labai pui
kiai pravestos, jokių klaidų ir nesu
sipratimų nebuvo”. Varžytasi vyrų, 
merginų, berniukų ir mergaičių krep- 
šinyje, golfe, bilijarde ir tenise. Var- 
žybų pasekmės, bent pas mus, Čika
goje, dar nėra žinomos.

♦♦♦
Toje pačioje „Mūsų pastogės” lai

doje Genovaitė Kazokienė atsisveiki
na su a.a. Danute Giedraityte. Čika
goje gyvena jos liūdinti sesuo Graž
vyda. Velionė turėjo draugų ir pažįs
tamų Čikagoje ir kitose mūsų gyve
namojo krašto vietovėse.

Danutė Giedraitytė, vaikų knygų 
rašytojo Antano Giedraičio duktė, 
studijavo Kauno meno mokykloje, 
Freiburg „Ecole dės Arts et Metiers” ir 
Melbourn universiteto meno fakulte
te, kur jai buvo suteiktas „Master of 
Arts” laipsnis.

Danutė Giedraitytė iškeliavo į 
Anapus 2006 m. gruodžio 11 d.

Petras Petrutis

Kas buvo pirmieji gyventojai 
dabartinėje Lietuvos teritorijoje? Kuo 
jie vertėsi? Kokios gentys gyveno V — 
IX a. Lietuvos teritorijoje? Kokia re
ligiją išpažino aisčiai, jotvingiai?

Tai tik keletas klausimų, atsa
kymų į kuriuos nutarėme ieškoti ne 
vadovėlyje, o Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje. Ir tai jau darome ant
rus metus iš eiles.

Spalio 21 dieną Čikagos lituanis
tinės mokyklos šeštokai rinkosi ne į 
mokyklą, o į muziejų. Daugelis čia 
buvo pirmą kartą. Mokydamiesi is
torijos iš vadovėlio, klausydamiesi 
mokytojos pasakojimų, moksleiviai 
dažnai nesupranta istorinių sąvokų, 
neįsivaizduoja daiktų ir įrankių, nau
dotų prieš kelis šimtmečius. Tai buvo 
puiki galimybė tuos daiktus pamatyti 
savo akimis ir kitokiu būdu išgyventi 
girdėtus pasakojimus.

Apsilankymas muziejuje prasidė
jo labai jaukioje kino salėje, kur žiū
rėjome dokumentinį filmą apie Lie
tuvą. Šeštokų tarpe yra moksleivių, 
gimusių JAV o taip pat vaikų, seniai 
atvykusių čia ir nedažnai lankančių 
Lietuvą.

Tad filmas buvo tarsi įvadas, lei
dęs mums pajusti, kad Lietuva, nors 
ir toli, bet ji ir šalia...

Muziejuje yra puikus vaikų kam- 
pelis. Čia įdomu ir mažesniam, ir di

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja Rita Janz (nuotraukoje: vidury
je) papasakojo šeštokams daug įdomaus.

Audronės Sidaugienės nuotrauka

CICERO PAMINĖS LIETUVOS 
NERPIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ
Į ilgą Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo minėjimų maratoną 
jungiasi ir Cicero miesto lietuvių bend
ruomenės nariai. Apie tai buvo pla
čiai kalbėta lietuvių susibūrime įvy
kusiame vasario 11 d., po lietuviškų 
Mišių Šv. Antano parapijos bažnyčio
je.

Apie minėjimus (o jų bus net du) 
pranešė JAV LB Cicero apylinkės pir
mininkas Mindaugas Baukus. Jis pa
minėjo, kad pirmasis iš jų įvyks vasa
rio 15 d. 12 vai. prie Cicero miestelio 
rotušės (50 Avė. ir 26 St.). Čia iškil
mingai bus pakelta Lietuvos tris
palvė (tai atliks šaulių kuopos „Klai
pėda” nariai).

Bus sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai, išklausyta Cicero miesto val
dybos narių kalbų. Tikimasi, kad iš
kilmėse dalyvaus ir naujasis miesto 
prezidentas Larry Dominick su kitais 
valdybos nariais. Kadangi minėjimo 
dieną gali būti šalta, jis bus pravestas 
rotušės prieangyje. Miesto vadovybė 
susirinkusiems žadėjo parūpinti ar
batos.

Tos pačios dienos vakare — 5:30 
vai. p.p. Šv. Antano parapijos bažny

desniam. Muziejaus darbuotoja Rita 
Janz papasakojo apie pirmuosius 
gyventojus ir jų darbo, medžioklės 
įrankius. Vaikus sužavėjo titnaginiai 
įrankiai — vieni seniausių ekspo
natų muziejuje. Įdomu buvo stebėti ir 
vaikų susidomėjimą gintaro dirbi
niais, jų spalvų įvairove, senaisiais 
ginklais ar tautinių lėlyčių kolekcija.

Šeštokai buvo supažindinti su vi
somis ekspozicijomis, parodytos mu
ziejaus patalpos, papasakota apie 
daugelį renginių vykstančių čia sa
vaitgaliais. Ypatingai įspūdį paliko 
naujoji meno kūrinių ekspozicija. 
Čikagiškis daktaras A. Plioplys kuria 
savo paveikslus, pritaikydamas savo 
medicininius tyrimus.

Šioje salėje moksleiviai susipaži
no su muziejaus įkūrėju ir savininku 
Stanley Balzeku, jaunesniuju. Balze
kas papasakojo apie pirmuosius eks
ponatus ir jo norą sukurti muziejų, o 
taip pat palinkėjo visiems vaikams ką 
nors kolekcionuoti.

Savo istorijos pamoką muziejuje 
baigėme pratimu - testu, kurį paren
gė R. Janz, tuo užtvirtindami viską, 
ką išgirdome ir pamatėme. Testą 
laikė ir muziejuje buvę tėveliai. Visų 
žinios buvo įvertintos pažymiais.

Audronė Sidaugienė 
6 skyriaus mokytoja

čioje kun. Kęstutis Trimakas at
našaus šv. Mišias lietuvių kalba. Pus
valandį prieš tai bus klausoma iš
pažinčių lietuviškai. Šios Mišios pa
vadintos „Pamaldomis už tėvynę”.

Pagrindinis Nepriklausomybės 
šventės minėjimas yra rengiamas va
sario 25 d. Šv. Antano parapijos di
džiojoje salėje. Minėjimą buvo norima 
suruošti savaite anksčiau (vasario 18 
d.), tačiau klebonas nedavė salės, sa
kydamas, jog ji kažkieno yra užsaky
ta jau prieš metus.

Kaip paprastai, minėjimas busv
pradėtas 9 vai. ryte pamaldomis Sv. 
Antano bažnyčioje. Po jų salėje vyks 
akademinė programa. Pagrindine 
kalbėtoja šiemet pakviesta istorikė 
Rūta Kuncienė. Šį minėjimą organi
zuoja LB Cicero apylinkės valdyba ir 
ALTo Cicero skyrius.

Rengėjai kviečia dalyvauti ne 
vien tik Cicero, bet ir plačiųjų apy
linkių tautiečius, ypatingai naujai į šį 
kraštą atvykusius. Čia bus gera proga 
pabendrauti tarpusavyje ir kartu pa
minėti visiems lietuviams svarbią 
sukaktį.

Edvardas Šulaitis
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PRAĖJO GRAŽIAUSIOS METŲ ŠVENTĖS
Kasmet pasikartoja pažįstama ir 

šviesi dvasios akimirka — Šv. Kalėdų 
šventė.

Tuojau po Mažosios Lietuvos 
prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos 
Akto dienos prasidėjo Gavėnia — 
keturių savaičių susikaupimo, ramy
bės laikas, skirtas pasiruošimui Šv. 
Kalėdoms.

Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
krašto lietuviško ugdymo įstaigose 
per lietuvių kalbos ir etnokultūros 
užsiėmimus supažindiname savo mo
kinius su lietuviškomis šventėmis, jų 
tradicijomis. Papasakojome apie 
Adventą, kuris, išvertus iš lotynų kal
bos reiškia „atėjimą”. Tai didžiojo 
laukimo, dvasinio susikaupimo ir sie
los apsivalymo metas Krikščioniš
kajame pasaulyje — tai Kristaus 
atėjimo laukimo metas. Kiekviena 
Advento savaitė turėjo savo paskirtį 
ir prasmę. Mūsų protėviai priminda
vo mirusiuosius, minėdavo gerus gy
vųjų darbus. Advento metu jie ne tik 
meldėsi, bet ir aukojo dievams aukas, 
nedirbdavo kai kurių darbų, būrė 
ateinančių metų derlių ir spėjo orus. 
Per Adventą buvo draudžiama links

Kraupiškio (Uljanovo) vidurinė mokykla. Prie Kalėdinės eglutės.
E. A. Bukontienės nuotr.

JAUNIMO PILIGRIMINE KELIONE
2006 m. gruodžio 28 - 2007 sau

sio 1 d. Kauno arkivyskupijos parapi
jų jaunimas, aukštųjų mokyklų stu
dentai, kartu su visos Lietuvos jau
nimu, dalyvavo Taizė bendruomenės 
senųjų ir naujųjų metų sandūroje 
rengiamame Jaunimo susitikime, ku
ris kasmet — šiemet jau 29 kartą — 
vyksta vis kitame Europos mieste. 
Šių meų susitikimas, kuriame daly
vavo apie 50,000 jaunuolių iš įvairių 
šalių, vyko Kroatijoje, Zagrebe.

Į Zagrebą kauniečiai atvyko kar
tu su kitais 700 Lietuvos jaunuolių 
šešiolika autobusų. Nuo rudens Šv. 
Gertrūdos, Jėzuitų, Pal. J. Matulaičio 
ir kitose bažnyčiose jaunuoliai ruošė
si šiai kelionei, kas savaitę susitikda
mi, mokydamiesi Taizė bendruome
nės maldų ir giesmių, bendraudami ir 
dvasiškai rengdamiesi piligrimystei.

Pasak Kauno arkivyskupijos sie
lovados programų koordinatorės Vai
dos Spangelevičiūtės, jaunimas iš 
Lietuvos buvo šiltai sutiktas Zagrebo 
katalikų. Jaunuoliai dalyvavo šv. Mi
šiose įvairiose parapijose, kartu mel

mintis, kelti vestuves, privaloma pas
ninkauti.

Mokiniams pasakojome apie* 
Advento pasninką ir jo valgius, kai 
draudžiama valgyti mėsą, ribotas 
pieno produktų vartojimas. Bet žmo
nės nebadavo, nes lietuvės moterys 
žinojo, kaip reikia maitinti šeimos 
narius, iš anksto pasiruošti Adven
tui. Populiarūs valgiai Advento metu 
avižinis kisielius, grucė, kanapių 
aliejus, kruopos, žirniai, pupos, džio
vinti ir sūdyti grybai, įvairūs pagar
dai.

Kasmet lietuvių kalbos pradeda 
mokytis nauji mokiniai, todėl papa
sakojome apie Kūčių vakarienę, kai, 
įsižiebus Vakarei žvaigždei, visa šei
ma susirenka prie šventinio stalo. Tą 
dieną laikomasi pasninko, o vakare 
ant stalo dedama dvylika valgių. Se
novės lietuviai tikėjo, jei sočiai prisi- 
valgys per Kūčias, ateinantys metai 
bus geri. Stalo viduryje dedami kalė
daičiai, dega pašventinta žvakė, prieš 
pradedant kūčių vakarienę pasimel- 
džiama ir pasidalinama kalėdaičiu.

Visi laukiame Šv. Kalėdų. Anks
čiau tai buvo Saulės bei augalijos die-

dėsi, šlovino Dievą Taizė pamaldose, 
netrūko ir tarpusavio pasidalijimų. 
Piligrimus pasveikino Zagrebo arki
vyskupas kardinolas Josipas Boza- 
nicas.

Kauniečiai Kroatijoje sutiko ir 
Naujuosius metus. Paskutiniąją se
nųjų metų valandą jie kartu su kroa
tų tikinčiaisiais meldėsi šv. Mišiose, 
vėliau dalyvavo nuotaikinguose įvai
rių tautų jaunimo grupių prisistaty
muose. Sausio 1 d. po šv. Mišių para
pijose kroatų šeimos pakvietė jau
nuolius šventinių pietų. Daugelio 
lietuvių piligrimų įspūdžiai iš ke
lionės bylojo apie džiaugsmą didžiu
liame vienmečių būryje išgyventi 
savo tikėjimą, mokytis šlovinti Vieš
patį, pajusti krikščionišką bendruo
menę, vienijančią skirtingų tradicijų 
bei tautų žmones. Jaunuoliai ypač 
džiaugėsi piligrimų tarpusavio atvi
rumu bei juos priėmusių kroatų sve
tingumu.

Bažnyčios žinios,
2007 m. Nr. 1

Kraupiškio (Uljanovo) vidurinė mokykla. Dega Advento žvakės.
E. A. Bukontienės nuotr.

vo gimimo diena. Įvedus krikščiony
bę, nuo IV amžiaus pradėtos švęsti 
Šv. Kalėdos kaip Kristaus gimimo 
diena. Mūsų protėviai tą rytą kel
davosi anksti. Rytmetį pateka Kalė
dų žvaigždė, pranešdama žinią, kad 
gimė Atpirkėjas. Kalėdų rytą nudeng
davo Kūčių stalą, nes tikėjo, kad 
naktį apsilanko mirusiųjų vėlės. Se
novės lietuviai tikėjo magiška linkėji
mų galia, po namus vaikščiodavo 
Kalėdų senis arba Kalėda ir linkėjo 
gero derliaus. Per Kalėdas giedodavo 
kalėdines giesmes. Eglės šakos arba 
eglutės buvo puošiamos obuoliais, 
riešutais, žvakutėmis, iš tešlos kep
tomis žvaigždutėmis, mėnuliukais.

Keičiasi laikai, papročiai ir mity
bos įpročiai, bet graži, jaudinanti 
Kalėdų švenčių prasmė išlieka. Mūsų

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI

Hundred fifty forth lesson.
(Handred fifti forth lesan) — Šimtas 
penkiasdešimt ketvirta pamoka.
The blizzard. (Tha blizard) — Pū
ga.
The blizzard was so severe, that 
it paralyzed most activities in 
tbe city and surrounding areas 
— many major highways had to 
be closed, flights cancelled, it 
even was very hard to walk. (Tha 
blizard uos šou savyr, thęt it per- 
alaizd moust aktivitys in tha eiti ęnd 
sarounding erįjas — meni meidžior 
Įiaiueis hed tū bi klousd, flaits kęn- 
sild, it yven uos veri hard tū ualk) — 
Pūga buvo tokia stipri, kone visas 
judėjimas mieste bei aplinkinėse 
vietovėse sustojo — keliai turėjo būti 
uždaryti, lėktuvų skrydžiai sustab
dyti, buvo net sunku pėsčiomis eiti. 
The wind kept on blowing and 
caused drifts: as soon as the 
$nowplows finished plowing the 
road, it was once more covered 
vvith snow. (Tha uind kept an 
blouing ęnd kosd džrifts: ez sūn ez 
tha snouplaus finišd plauing the 
roud, it uos ons mor kaverd uith 
snou) — Vėjas be paliovos pūtė ir su
vertė sniego pusnis, vos tik sniego 
valytuvai baigdavo valyti kelią, jis 
vėl buvo užverstas sniegu.
The most dangerous istheblack 
ice undemeath the snou. (Tha 
deindžras most iz tha blęk ais

moksleiviai pakiliai, su jauduliu lau
kia Šv. Kalėdų, laukia papuoštos 
eglutės, Kalėdų senelio ir dovanėlių 
iš Lietuvos.

Šiemet, kaip dr ankstesniais me
tais, kalėdines dovanėles parūpino ir 
atvežė Karaliaučiaus krašto lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Sigitas 
Šamborskis. Pats negalėdamas įva
žiuoti į Karaliaučiaus kraštą, Sigitas 
Šamborskis stengiasi pradžiuginti ir 
mokinius, ir mus, mokytojus. Dėko
jame jam už parodytą dėmesį, už 
kalėdines dovanėles mūsų lietuviu
kams, už gražius kalėdinius sveiki
nimus ir linkėjimus. Nuoširdus ačiū 
ir jo geriesiems rėmėjams.

E. A. Bukontienė 
Kraupiško (Uljanovo) vidurinės 

mokyklos mokytoja

andemyth tha snou) — Pavojingiau
sias yra plikledis po sniegu.
That caused a lot of cars and 
trucks to slide off the road. (Thęt 
kosd e lat af kars ęnd traks tū slaid 
of tha roud) — Dėl plikledžio daug 
mašinų ir sunkvežimių nuslydo nuo 
kelio.
In a weather likę this, the best 
thing is to stay home. (In e uether 
laik this, tha best thing iz tū stei 
hom) — Tokiu oru geriausiai yra lik
ti namie.
That’s not always possible, peo- 
ple have to go to work, some 
need food or get siek and need 
to see a doctor. (Thęts nat alueis 
pasible, pypi hev tū gou tū uork, sam 
nyd fud or get sik ęnd nyd tū sy e 
daktar). Ne visuomet tas įmanoma, 
žmonės turi važiuoti į darbą, kai 
kam pritrūksta maisto, arba apserga 
ir reikia pasimatyti su gydytoju.
I know, that ambulances and 
fire trucks have to be able to 
reach the people and hospitals, 
no matter what. (Aš žinau, kad 
greitąjai pagalbai ir ugniagesiams 
būtina pasiekti ir žmones, ir ligo
nines, nepaisant, koks oras.
It’s a good thing that blizzards 
occur only once in a while. (Its e 
gud thing thęt blizards akiur onli 
uons in e uail) — Gerai, kad pūgos 
tik retkarčiais pasitaiko.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

♦Prįsimenant Ramunę Kviklytę-
Lukienę, jos 5-ųjų mirties metinių 
proga kunigai - A. Saulaitis, SJ, ir A. 
Gražulis, SJ, — aukos šv. Mišias Tėvų 
jėzuitų koplyčioje vasario 25 d., sek
madienį, 10:30 vai. ryto.

♦Vasario 16 d., penktadienį, 6
vai. v. Jaunimo centro valdyba visus 
maloniai kviečia į tradicinį Vasario 
16-osios minėjimą, kuris vyks Jau
nimo centro kavinėje. Pranešėjas 
Bronius Nainys kalbės tema „Tauta 
ir valstybė šiandieninėje Lietuvoje”. 
Programėlę atliks mokytojos Jolan
tos Banienės mokiniai. Šventėje daly
vaus Cook County atstovė etniniams 
reikalams Pat Michalski. Visus vai
šins Moterų klubas. Automobiliai bus 
saugomi.

♦Vasario 16 d., penktadienį, 7:30
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Katali- 
nos Kriaučiūnai tės parodos ,,Atodan- 
gos” atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė ir jos dukra pianistė 
Gabrielė Gylytė, kuri į mamos paro
dos atidarymą atvyksta iš Vokietijos. 
Vasario 17 d. 6 vai. v. G. Gylytė Lie
tuvių dailės muziejuje surengs labda
ros koncertą, kurį ruošia „Saulutė”. *
♦Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių šiupinį”, kuris 
vyks vasario 17 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Meninę programą at
liks lietuvių tautinių šokių grupė 
„Suktinis”, bus vakarienė, šokiai, ku
riems gros Algimantas Bamiškis. Sta
lus prašome užsisakyti iš anksto tel. 
630-969-1316 (Ramūnas Buntinas).

♦Vasario 16-osios ir Kovo ll- 
osios minėjimą JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba ruošia vasario 18 d. 
12:30 vai. p.p. PLC Fondo salėje. 
Pagrindinis pranešėjas — inžinierius 
Aleksas Vitkus. Meninę programą at
liks Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos choras, kanklių ansamblis „Ga
bija” ir Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti.

♦Vasario 18 d. Brighton Park
apylinkė minės Lietuvos Nepriklau
somybės 89-ąsias metines. Mozerio 
salėje vyks akademinė valanda ir me
ninė dalis. Pagrindinę kalbą sakys 
adv. Povilas Žumbakis. Koncertuos dai
nininkas Algirdas Motuzą. Bus gali
ma paskanauti lietuviškais vėdarais.

♦Vasario 18 d. 12 vai. p.p. Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43rd Street, Chicago, vyks 
Užgavėnių — žiemos palydų šventė. 
Kviečiame mažus ir didelius pasivai
šinti blynais, virtinukais, pyragai
čiais, kava. Netruks geros nuotaikos. 
Šoksim, žaisim. Laukiame ateinančių 
su kaukėmis ir kostiumais. Jums 
gros Fausta Urbonienė. Įėjimas — 20 
dol. suaugusiems, 5 dol. vaikams.

♦Vasario 24 d. Mayfield Banquet
Hali, 6072 S. Archer Avė., Lietuvos 
Vyčiai ruošia pobūvį, kuriame dauge
lio lietuviškų organizacijų nariui bei 
vadovui Sauliui Kupriui bus įteiktas 
pasižymėjusio asmens žymuo. Muzi-

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

kinę programą atliks Katherine Ja- 
giella (sopranas) ir Faustas Strolia. 
Kokteiliai — 5-6 vai. v., vakarienė — 6 
vai. v. Tel. pasiteiravimui: 773-376- 
4779 (Diann Martin).

♦Kovo 4 d., sekmadienį, po 11
vai. r. šv. Mišių įvyks Palaimintojo J. 
Matulaičio Misijos narių visuotinis 
susirinkimas. Kviečiame visus misi
jos narius dalyvauti susirinkime.

♦Jaunimo centro pavasarinė
mugė vyks kovo 3 (šeštadienį) ir ko
vo 4 (sekmadienį) dienomis nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p.p. didžiojoje salėje. 
Galėsite įsigyti įvairiausių papuošalų, 
knygų, meno dirbinių, saldumynų, 
margučių, verbų ir t.t. Vaikams juok
darys dovanos balionus, praves 
žaidimus suaugusiems — loterija. 
Sekmadienį 10:30 vai. r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje Šv. Mišios. 1 vai. p.p. vyks 
koncertas, kuriame dalyvaus jaunieji 
talentai, vadovaujami mokytojos 
Jolantos Banienės ir vokalinė instru
mentinė humoristinė trupė „Padai
nuokim ten, kur stovim”. Kavinėje 
pasivaišinsite lietuvišku maistu. Sta
lus galite užsisakyti tel. 708-447-4501 
(Milda Šatienė) arba 708-636-6834 
(Anelė Pocienė). Kviečiame visus ap
silankyti pavasarinėje mugėje.

♦Kovo 10 d. 7 vai. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau- 
gokim savo dienas”. Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Artūras Varnas. Tai‘1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė 
lietuviška poezija.

♦Čikagos lietuvių skautai kovo
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę 
Kaziuko mugę PLC naujuosiuose Jau
nimo rūmuose (Lemont). Norintys 
prekiauti mugėje gali kreiptis į Dai
nių Brazaitį tel. 708-525-2846 arba 
parašyti ei. laišką adresu:

boozaitis@hotmail. com

♦Kviečiame vaikus ir tėvelius į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas” iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla
remont Avė., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma”. 
Prieš ir po spektaklio veiks kavinė. 
Bilieto kaina - 12 dol. Bilietus galima 
įsigyti „Lietuvėlėje”, „Bravo”, „Smil
goje”. Teirautis tel. 708-681-8094.
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♦Vasario 24 d. 12 vai. p.p. Rock-
ford Lietuvių klubas, 716 Indiana Avė., 
kviečia paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės dieną. Jus linksmins 
tautinių šokių kolektyvas „Klumpė”. 
Paskanausite lietuviškų patiekalų. 
Kaina — 8 dol., vaikams — 4 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 815-871-7969.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747.

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, 
Amerikos Lietuvių meno draugija 

(pirmininkė Nora Aušrienė) ir 
muzikinės renginio dalies režisierius, 

kompozitorius bei atlikėjas 
Kęstutis Stančiauskas 

2007 m. kovo 3 d., šeštadienį 
Pasaulio lietuvių centre 

14911 127th Street, Lemont, II 60439 
rengia šventinį vakarų 

Vakaro programoje:
6 vai. v. jungtinė dailininkų darbų parodos 

Lietuvių dailės muziejuje atidarymas.
7:30 vai. v. Lietuvių Fondo salėje džiazo - lietuvių 

liaudies ir klasikinės muzikos — šokio koncertas.

Koncerto rėmėjai:
„Atlantic Express", „Tauras Mortgage".

Įėjimas nemokamas.

Spaudos apžvalga

Z LAISVĘ

Mus pasiekė žurnalo „Į laisvę” 
2006 metų paskutinis numeris. Pir
majame viršelyje — gydytojo, medici
nos mokslų daktaro, rezistento, vi
suomenininko dr. Vytauto Majausko 
nuotrauka.

Kaip visada žurnale daug įdomių 
straipsnių. Norime keletą jų prista
tyti skaitytojams.

Siūlome paskaityti įdomų Elenos 
Uselienės ir Vidmanto Vitkausko pa
ruoštą interviu su JAV LB visuo

B
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a;

menės veikėju Juozu Kojelių.
„Nuomonių” skyrelyje skaityto

jus sudomins Aldonos Žemaitytės 
straipsnis „Apginti prezidentą!” ir 
Kęstučio Skrupskelio rašinys „Ar 
Klaipėdos užėmimas lygintinas su 
Lietuvos okupacija?” Taip pat siū
lome pasiskaityti Mindaugo Bloz- 
nelio nuomonę „Laikmečio aktuali
jos” bei Laimučio Mačiūno ir Julijos 
Ambrasienės pamąstymus apie XV 
ateitininkų kongresą.

„Laiko ir idėjų” skiltyje įdomus 
Vytauto J. Bieliausko pasisakymas 
„Asmuo šių dienų visuomenėje”.

„Atminties” skyriuje Aldona Že
maitytė straipsnyje „Mūsų skausmo 
paminklas” rašo apie tremtinių at
minties išsaugojimą.

Skaitytojai ras ir daugelį kitų 
įdomių rašinių. Žurnalą jau galima 
skaityti internete:

www.i-laisve.com

Žurnalas „Į laisvę” leidžiamas 
keturis kartus per metus. Prenume
ratos kaina — 15 JAV dolerių. Norint 
užsisakyti, čekius galima siųsti žur
nalo administratoriui Jonui Pra- 
kapui, 14 Thelma Dr., Bakersifield, 
CA 93305.

Paruošė L. A.

http://www.i-laisve.com

