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Aušros Vartų bažnyčios duris nuo 
parapijiečių saugo nauji užraktai 

Dalia Cždzikažtė 

Vasario 26 d., pirmadienio rytą, 
New York arkivyskupija uždarė Auš
ros vartų (AV) (Parish of Our Lady of 
Vilna) bažnyčią Manhattan. Tos pa
čios dienos vakare parapijiečiai ir vie
tiniai gyventojai susirinko į taikią vi
giliją su žvakėmis. 

1989-90 metais, Lietuvai kovo
jant už savo nepriklausomybę, tūks
tančiai Amerikos lietuvių įvairiuose 
JAV miestuose rengė protesto akcijas 
ir demonstracijas, bandydami at
kreipti Amerikos ir viso pasaulio dė
mesį į Lietuvos teisę būti laisva. 2007 
metų vasario 26 d. vakare New York 
lietuviai rinkosi prie užrakintų AV 
bažnyčios durų dėl teisės ir toliau 
melstis savo bažnyčioje. 

Uždarymą mačiusių liudininkų 
teigimu, NY arkivyskupija, matyt, 
bandydama išvengti viešumo ir pri
traukti kuo mažiau žiniasklaidos dė
mesio, uždarydama AV bažnyčią, 
ėmėsi klastingo plano. 

Vasario 26 d. 9 vai. ryto AV para
pijos klebonas Eugine Sawicki buvo 
pakviestas atvykti į arkivyskupiją su
sitikti su kardinolu Edward Egan. 
Kol klebonas E. Sawicki kalbėjo su 
NY arkivyskupijos kardinolu, vysku
pijos įgaliotiniai pakeitė bažnyčios 
spynas ir pastatė apsaugą. 

Vienos vigilijoje dalyvavusios pa
rapijietės teigimu, toks NY kardinolo 
žingsnis jai labiau primena sovie
tinius laikus, Stalino režimą, nei de
mokratišką Ameriką. Ji sakė nega
linti patikėti, jog taip elgiamasi ir 
JAV 
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Šiame 
numeryje: i 

* Skautybės kelias. 
'Lietuvos saugumo 
prielaida — geras 
istorijos išmanymas. 
* Skaitytojų laiškai. 
* Globalinis mūsų 
planetos atšil imas. 
* Improvizacijos 
šventiniame vakare. 
•Vokiečiai Lietuvoje 
renkasi poilsį. 
•Lietuviškų filmų 
vakaras. 
•Lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencija. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.62 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vigilija prie Aušros j'čsi. r\*i c.Gs. 

Visa ta i įvyko po to, kai JAV su 
oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos Res
publ ikos prezidentas Valdas Adam
k u s i r laišku kreipėsi į NY arkivys
kupą kardinolą E. Egan. 

Kiek anksčiau, sausio 25 d., ofi
cialiu laišku į kardinolą E. Egan krei
pėsi ir Lietuvos Respublikos Kultū
ros ministras Jonas Jučas, kuriame 
be kitų dalykų prašoma „neužtrenkti 
durų lietuvių etninei ir kultūrinei 
veiklai Manhetene ir padėti išlaikyti 
Niujorko Parish of Our Lady of Vilna 
parapijos lietuvių bažnyčią ir kultū
ros centrą, kuris prisideda ne vien tik 

Aušros Vartų bažnyčios r.us:: 

prie lietuvybės puoselėjimo, bet ir 
prie Amerikos kultūrinio paveldo 
turtinimo mūsų šalies tradicijomis". 

Į NY kardinolą ne kartą kreipėsi 
LR ambasada Vašingtone ir LR kon
sulatas New York. 

Kol kas NY arkivyskupijai niekas 
nė motais. Sausio mėnesį „Draugo" 
kalbinta JAV LB New York apygar
dos pirmininkė Ramutė Žukaitė vy
lėsi, jog kaip nors pavyks susisiekti 
su kardinolu E. Egan ir susėsti po
kalbiui prie apvalaus stalo. 

Iki šiol, atrodo, tiesoginio kon
takto Nukelta i 6 psl. 

Norintiems Įvažiuoti Į JAV 
pirštų atspaudų testas 

New York, vasario 26 d. („New 
York Times7„Draugo" info.) — Visi į 
JAV atvykstantys užsieniečiai privalo 
pasienyje duoti savo pirštų atspau
dus. 

Iki šiol buvo savaime supranta
ma, kad tai — abiejų rankų rodo
mųjų pirštų atspaudai. Tačiau jei 
JAV Tėvynės saugumo departamen
tui (Department of Homeland Secu-
rity) pavyks įtikinti Vyriausybę, atei
tyje pirštų atspaudų davimo, laikymo 
bei tyrimo procedūros pasidarys ge
rokai sudėtingesnės. 

Minėtasis departamentas pasiūlė 
imti visų dešimties JAV sieną norin
čių kirsti asmenų pirštų atspaudus. 

Jei iki šiol rodomųjų pirštų at
spaudai buvo tik papildoma biomet
rinė informacija greta įprastinių as
mens duomenų, tokių kaip nuotrau
ka, ūgis, svoris bei akių spalva, tai 
ateityje planuojama visų žmogaus 
rankų pirštų atspaudų duomenų ba
zė turėtų tapti galingu tiriamuoju 
ginklu kovoje prieš terorizmą, nele-
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Rodomojo piršto atspaudo ateityje 
nebepakaks. 

galią imigraciją ir kitus nusikalti
mus. 

Šiuo metu JAV pirštų atspaudų 
bazėje esama per 80 mln. įrašų. Pa
sak Tėvynės saugumo departamento 
pareigūno Nukelta į 6 psl. 

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

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

Užsienio 
lietuviams 
planuojamas 
„ypatingas 
statusas" 

Vilnius, vasario 27 d. (BNS) — 
Premjero potvarkiu sudaryta darbo 
grupė, analizavusi Lietuvos piliety
bės sampratos esamomis sąlygomis 
suformavimo klausimus, siūlo pilie
tybės problemas spręsti įteisinant 
„ypatingo ryšio su Lietuva išsaugoji
mo institutą". 

Toks institutas sudarytų prie
laidas kitos valstybės pilietybę įgiju
siems išeiviams palaikyti glaudžius 
ryšius su Lietuva. Jų teisinis statu
sas būtų iš esmės skirtingas nei už
sieniečių ir labai artimas pilietybės 
teisiniams santykiams, jie galėtų 
laisvai atvykti ir išvykti į šalį, nerei
kėtų atskirų leidimų gyvenimui, stu
dijoms Lietuvoje. 

Kitas svarbus aspektas, kaip 
pranešė Vyriausybė — bus numaty
tas teisinis mechanizmas, kuris leis 
atsisakiusiam kitos valstybės piliety
bės asmeniui atkurti Lietuvos pilie
tybę be jokių biurokratinių trukdžių. 

Pasiūlytas teisinis pilietybės 
problemų sprendimo būdas sudarytų 
sąlygas išsaugoti asmens ir valstybės 
ryšius nekeičiant Konstitucijos. 

Nutarta parengti Pilietybės įsta
tymo pataisų projektą, į darbo grupę 
įtraukiant Teisingumo, Vidaus ir Už
sienio reikalų ministerijų specialis
tus. 
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ASti SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net <3& 
„Klaipėdos dienos" sueiga 
„Nerijos" tunto jūrų skaučių, 

„Lituanicos" tunto jūrų skautų ir 
„Nemuno" laivo Klaipėdos dienos iš
kilminga sueiga įvyko š.m. sausio 20 
d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Vs. fil. kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
kartu su j.ps. Dalia Viktiene, pravedė 
susimąstymą Palaiminto Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. Sesė Dalia 
atitinkamai paruošė „Nerijos" tunto 
seses paminėti Klaipėdos krašto pri
jungimą prie Lietuvos. 

Iškilminga sueiga vyko Lietuvių 
fondo salėje, susimąstymui užsibai
gus. Broliai ir sesės su daina įžygiavo 
į laivo denį. Sueigos komendantas j . 
budys Andrius Novak priėmė rapor
tus ir pakvietė vadovybę inspekcijai. 
Valtys sveikino vadovybę skambiais 
šūkiais. Pakėlus vimpilą ir įnešus į 
denį vėliavas, nuskambėjo „Nerijos" 
tunto jūrų skaučių įsakymai. 

Šios sesės buvo apdovanotos 
įvairiais žymenimis: 

„Žuvėdros" žymeniu: gintarės 
kandidatės - Lisa Bacevičiūtė, Vida 
Ignatonytė, Evelina Janušauskaitė, 
Vilija Jozaitytė, Andrea Kielaitė, 
Aldona Martinkaitė, Lina Meilutė, 
Laura Petrauskaitė ir Beatričė Žel
vytė. 

„Vėliavos" žymeniu: g.v. Kris
tina Bacevičiūtė, g.v. Lisa Bartašiūtė, 
g.v. Liana Modestaitė, g.v.v. Jazminą 
Pumputytė, g.v. Lilija Rudytė, g.v. 
Krista Weir, g.v. Aida Žygaitė. 

„Tėvynės dukros" žymeniu: 
g.v.v.t.n. Audrė Kapačinskaitė, j.ps. 
fil. Kristina Mattienė, g.v.v.t.n. Vida 
Mikalčiūtė, g.v.v. Tara Mikužytė, j.s. 
Danutė Navickas, g.v.v. Vilija Pau-
liūtė, g.v.v.t.n. Vaiva Rimeikaitė, 
g.v.v.t.n. Žiba Saulytė, g.v.v.t.n. 
Alexandra Strub, j.s. Aldona Weir. 

„Gintaro" žymeniu: g.v.v. Vida 
Kluko. 

„Už nuopelnus" ordinu: vyr. 
sk. Lilija Martinkienė, g.v.v. fil. Linda 
Mikučiauskaitė, vyr. sk. Vida Pet
rauskienė, g.v.v. Julytė Stankaitienė. 

Šios „Nerijos" tunto sesės, sėk
mingai užbaigė II patyrimo laipsnio 
programą: Daina Kielaitė, Siga La
pinskaitė, Dalia Savickaitė ir Ginta 
Sutkutė. 

Šios „Juodkranties" valties sesės 
davė jūrų jaunių įžodį: Ieva Cerna-
vičiūtė, Aurita Gudauskaitė ir Greta 
Žilytė. 

Klaipėdos sueigos proga už 
pavyzdingą sueigų lankymą ir pa
žangumą skautiškoje veikloje šios se
sės buvo pakeltos į valtininkės laips
nį: Austėja Kaveckaitė, Liana Liu-
binskaitė, Dalia Savickaitė ir Ginta 
Sutkutė. Į vairininkės laipsnį: Aiva 
Karaitytė, Skirmantė Kuprytė, Kris
ta Martinkutė, Rūta Misiūnaitė, Viki 
Petrauskaitė, Nora Sadauskaitė, Mil
da Savickaitė, Laura Vyšniauskaitė ir 
Erika Weir. 

Už nuolatinį darbą ir rūpestį 
„Nerijos" tunto veikloje buvo apdova
noti „Už nuopelnus" ordinu su rėmėjo 
kaspinu: g.v.v. Sabrina Cesaitė, Vik
toras Cesas ir Audrė Tallat-Kelpša. 

„Lituanicos" tunto tuntininko 
j.ps. Roberto Jokubausko įsakymu, 
šie broliai išlaikė atitinkamus egza-

„Lituanicos" tunto jūrų skautai Klaipėdos dienos iškil
mingojoje sueigoje. 

TRADICINES SKAUTŲ KAZIUKO 
MUGĖS 

Jau artėja pavasaris. Su artėjančiu pavasariu vyk
sta tradicinės lietuvių skautų Kaziuko mugės. Jei 
norite, kad jūsų vietovės Kaziuko mugės data būtų 
paskelbta, prašome datas siųsti: ausra67@sbcglo-
bal.net arba Aušrai Jasaitytei-Petry, 8830 Magnolia 
Court, Orland Park, Illinois 60462. 

KAZIUKO MUGĖS DATOS 

Kovo 4 d.: Vašingtono „Mindaugo" draugovės 
Kaziuko mugė. Mugė vyksta St. Elizabeth's Catholic 
School, 917 Montrose Rd.,Rockville, MD. Mugės va
landos: 12:30 v.p.p.- 3:30 v.p.p. 

— Detroito „Baltijos" ir „Gabijos" tuntų Kaziuko 
mugė. Mugė vyksta Dievo Apvaizdos parapijos patal
pose, Southfield, MI. Šv. Mišios - 10:30 v.r. Po šv. 
Mišių - Kaziuko mugės atidarymas. 

Kovo 11 d.: Čikagos lietuvių skautų ir skaučių 
tuntų tradicinė Kaziuko mugė. Mugė vyksta Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 9 v.r, šv. Mišios. 10:30 v.r. -
mugės atidarymas, naujuose Jaunimo rūmuose. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad kovo 10 d. vakare 
reikės pasukti laikrodžius į priekį! Čikagos lietuviu 
skautų tradicinė Kaziuko mugė vyks naujuoju laiku! 

Kovo 25 d.: Cleveland lietuvių skautų ir skaučių 
tuntų Kaziuko mugė, Dievo Motinos parapijos salėse. 
Šv. Mišios 10 v.r. Iškilmingas mugės atidarymas 11 
v.r. Mugė baigsis apie 1:30 v.p.p., po trumpos pro
gramėlės ir loterijos. 

Lietuvių visuomenė yra kviečiama aplankyti 
tradicines lietuvių skautų Kaziuko muges. Paremkite 
lietuvius skautus! Paremkite lietuvišką jaunimą! 

„Neri jos" tuntas Klaipėdos dienos iškilmingoje sue igo
je . Nuotraukos: j.v.s.fll. Taiydos Chiapettos 

JD0MUS SKAUTIŠKAS UŽSIĖMIMAS 
Brolis Mindaugas Jankauskas ir skautininke Irena 

Jankauskienė apsilankė Mindaugo draugovės sueigoje 
š.m. vasario 17 d. ir pravedė labai gražiai paruoštą rank
darbių užsiėmimą. Brolis Mindaugas atsinešė savo ran
kom meistriškai išpjaustytus raitelio siluetus, skydus, me
džiagą ir t.t. Jaunesnieji skautai pradėjo karpyti ir klijuoti 
medžiagą. Iškilo klausimas - j kurią pusę turi joti raitelis. 
Atsakymas: ant skautų kairės rankovės, kur prisiūtas 
LSS skydelis su rūtele arba lelija, o viduryje matyti Vytis. 
Raitelis joja į kairę pusę. Sueigai besibaigiant, visi sustojo 
šalia brolio Mindaugo, nusifotografavo ir jam padėkojo. 

minus ir davė jūrų bebrų įžodį: 
Martynas Juškelis, Lukas Kliarskis, 
Dominykas Jasiniauskas, Valdas Si-
manauskas ir Augvydas Kunčas. 

Šie broliai buvo pakelti j vai
rininko laipsnį: Tomas Navickas, 
Lukas Gaužys, Vytas Jokubauskas, 
Joris Malkevičius, Jonas Savickas ir 
Alksas Meilus. 

Minėjimo proga šie broliai buvo 
pakelti: į paskautininko laipsnį: j .b. 
v.v. Raimundas Novak ir į skau
tininko laipsnį, j.ps.fil. Marius Naris. 

Vadovė j.ps. Onutė Savickienė 
pasidalino savo mintis apie „Nerijos" 
tunto sesių kiekvienų metų tradicinę 
išvyką į „Holy Family Villa" - senelių 
prieglaudą. Sesės atlieka kalėdinę 
programą, gieda kalėdines giesmeles 
kartu su prieglaudos gyventojais. 
Sesė Onutė padovanojo dalyvau
jančioms sesėms po mažą akmeniuką 
— prisiminimui, tardama: „Mes 
esame skautės ir šie darbai priklauso 
prie mūsų veiklos. Mielos sesės, kai 
pasižiūrėsite į akmenuką, kuris bus 
prisegtas prie jūsų uniformos, at
minkite, kad mes esame dalis žemės 
kaip akmuo, bet mūsų siela siekia 
Dievo. Kai mes duodame įžodi, mes 
visos tariame žodžius ir pasižadame, 
stengtis tarnauti Dievui, tėvynei ir 
artimui". 

Tėveliai, svečiai, sesės ir broliai, 
susijungę rankomis didžiuliame rate, 
atsisveikino sugiedodami „Ateina 
naktis". 

Gero vėjo! 
j.v.s. Genovaitė Treinienė 

Iš k. Marius Orentas, Erikas Laignel. Lukas Draugelis. 
Karolis Leščinskas. Dominykas Leščinskas, Antanas Pet
raitis, Enija Davldonytė. Monika Locatis. Nortė Gr in -
talytė, Mindaugas Jankauskas, Katrytė McPartland, I n 
grida Skirpaitė, Gintarė Meižytė Ir Renata Petrai tytė. 
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Lietuvos saugumo prielaida - geras 
istorijos išmanymas 

INGRIDA VEGELYTE 

„Manau, kad šis seminaras būti
nas ir ateityje, tokie turėtų būti orga
nizuojami kasmet", - tvirtino Maišia
galoje esančios Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Algirdo vidurinės mo
kyklos mokytoja Ingrida Jusytė. 

Taip ir panašiai seminarą „Pa
sipriešinimo istorijos puslapiai", vi
sose šalies apskrityse organizuojamą 
Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos iLPKTSj, vasario 7 d. 
vertino apie 70 mokytojų i Vilniaus 
apskrities viršininko administracijos 
rūmus atvykusių iš Vilniaus miesto ir 
jo apylinkių. 

Dėstanti istoriją mokiniams nuo 
7 iki 12 klasių, I. Jusytė neslėpė, kad 
jai, kaip ir kitiems jaunesniems mo
kytojams, „savo kailiu" daug ko ne
patyrusiems, nemačiusiems ir ne
girdėjusiems, yra Įdomūs gyvų istori
jos Įvykių liudininkų bylojimai. 

,,Aš, kaip istorijos mokytoja, 
daug dėmesio skiriu tam, kas yra su
siję su švietimu ir mokykla, nes pats 
dėstymas ir metodika, kaip istorijos 
pamokose ugdyti lietuviškumą, tikrą 
Lietuvos pilietĮ, kad žmogus, baigęs 
mokyklą, žinotų esąs Lietuvos pilie
tis, paruoštas Lietuvos visuomenei, 
yra svarbūs'', - pridėjo jaunutė istori
jos mokytoja. . 

Vilniuje seminaristus - dalyvius 
ir pranešėjus - pasveikino ne tik 
viena iš rengėjų - Vilniaus apskrities 
viršininko administracija. Čia moky
tojus su ginkluotos pasipriešinimo 
kovos teisiniais aspektais supažindi
no LR prezidento konsultantas Ed-

Prezidento patarėja Vaiva Vėbraitė 
kreipiasi j seminaro dalyvius. 

šeimai ugdyti savo tautą ir valstybę 
gerbiantį, mylintĮ ir jas kuriantĮ 
žmogų. Pasak jos, nors istorijos Įvy
kiai laikui slenkant blėsta, mokytojai 
gali padaryti kiekvieną istorijos laiko
tarpį gyvą. Todėl ji teigė mananti, 
kad dabar mokymo programose yra 

Savo šeimos, tautos, valstybės istorija yra 
kiekvieno asmens prigimtasis paveldas, kurį 
įsisavinti būtina dėl brandos. Ji moko mus visus 
liudyti tiesq, atskirti ja nuo netiesos, būti ats
pariems blogiui ir visokioms manipuliacijoms. 

mundas Simanaitis. Seimo narys Po
vilas Jakučionis supažindino, ką šiais 
klausimais yra nuveikę LPKTS ir 
Seimas. Prezidento sveikinimą per
davė prezidento patarėja švietimo 
klausimais Vaiva Vėbraitė. 

„Su prezidentu esame kalbėję, 
kad savo šeimos, tautos, valstybės 
istorija yra kiekvieno asmens prigim
tasis paveldas, kuri Įsisavinti būtina 
dėl brandos. Ji moko mus visus liu
dyti tiesą, atskirti ją nuo netiesos, 
būti atspariems blogiui ir visokioms 
manipuliacijoms. Todėl istorijos iš
manymas (ne datų, o vyksmų, idėjų ir 
asmenybių) yra demokratiškos val
stybės, Lietuvos saugumo prielaida. 
Tai yra jos saugumo pamokos. Rezis
tencinės kovos laikotarpis sudaro 
puikią terpę jaunimui mąstyti ir ug
dyti savivoką, svarstyti, kokiu būdu 
ir pagrindu jauni žmonės gali priimti 
sau ir visuomenei lemtingus spren
dimus, ką jauni žmonės darė pokario 
metais", - sakė prezidento patarėja V 
Vėbraitė. 

Savo kalboje ji pabrėžė, kad nors 
pilietiškumas ir patriotiškumas pir
miausia ugdomas šeimoje ir mokyklai 
negalima primesti visos atsakomy
bės, tačiau mokykla privalo padėti 

per mažai laiko skirta pokario istori
jai. Ji turėtų lydėti mokinius nuo pir
mos klasės iki brandos atestato su 
Vyčio ženklu Įteikimo. Taip pat mo
kykloms reikia bendros, supančios ir 
jungiančios simbolikos su trispal
vėmis. 

Ypač ji pabrėžė Ilgalaikės pilieti
nio ir tautinio ugdymo programos, 
kurią patvirtino Seimas, svarbą: 
„Seimas ją tvirtino kaip nacionalinį 
saugumą įtvirtinančią programą. 
Manau, kad tai konceptualiai labai 
reikšminga", - sakė V Vėbraitė, pa
reiškusi, kad valstybė turi dėkoti 
geriems istorijos mokytojams už 
įdiegtą idealizmą. 

Seminare įdomų pranešimą per
skaitė Tarptautinės komisijos nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų Lie
tuvoje Įvertinti komisijos švietimo 
programų koordinatorė, istorijos 
mokytoja Ingrida Vilkienė, kuri ragi
no imti pavyzdį iš žydų tautos, uoliai 
puoselėjančios savo tautos istorinę 
atmintį ir pagarbą jai. Labai naudin
gą tyrimą apie tai, kaip pasipriešini
mo istorija domisi jaunimas ir kaip 
vertina šią problematiką, pristatė 
Genocido centro (LGGRTC) Atmi
nimo programų skyriaus vedėja Dalia 

Rudienė. J i teigė esą represijos, oku
pacijos žiaurumai tolsta laike, apie 
tai sužinoma tik per komunikacijos 
priemones, atsiminimus ir tai beveik 
nebėra susiję su šiandieniniu jau
nimu. Be to, Lietuva - posovietinė ša
lis, kur didelė visuomenės kaita ir 
kur formuojasi nauji stereotipai, 
prietarai: daugumai atrodo, kad pa
saulis nebėra toks, koks buvo Įsivaiz
duotas. Todėl buvo atliktas išsamus 
11 klasių mokinių žinių ir nuomonės 
tyrimas, kur is parodė, kad moks
leivius domina Lietuvos laisvės ko
vos: ypač stalininės represijos, trem
tys, lageriai, kalėjimai. Nors vado
vėlių medžiagą moksleiviai dažniau
siai vertina kaip sausą, neįdomią, jie 
labiausiai domisi žmonių prisimini
mais. Antroje vietoje laikytinos išvy
kos į žudynių vietas, muziejus. Spau
dą ir knygas moksleiviai skaito kiek 
mažiau. Apklausoje dalyvavę mok
sleiviai nurodė, kad žinių minima te
ma jie gauna iš TV laidų, dokumen
tinių filmų, šeimos narių pasakojimų, 
todėl žiniasklaidos svarba dabartinė
je Lietuvoje yra akivaizdi. Beje tyri
mas parodė, kad moksleiviai apie 
represijų mastą ir priežastis žino 
nedaug, tačiau pasisako už Lietuvos 
naujųjų laikų istorijos įvykių minė
jimą. Dažnas teigė, kad juos reikia 
minėti, jog nebūtų pamirštos nuken
tėjusiųjų kančios. 

Iš kitų išsiskyrė Ukmergės Duks-
tynos pagrindinės mokyklos, ypač 
energingos ir veiklios istorijos moky
tojos, metodininkės Vidos Pulkaunin-
kienės pranešimas „Ką nutylėjo par
tizanų sesuo". J i nuoširdžiai dalūosi 
su kolegomis patirtimi jiems rūpi
mais klausimais: kaip sudominti mo
kinius, kurie jau po 5-10 minučių 
praranda susidomėjimą bet kokiu 
pasakojimu. J i sakė, kad vaikų nega
lima mokyti vien tik klasėse: savo 
istorijos pamokas ji dėsto ir an t pi
liakalnio, ir muziejuose, ir Mūšos 
parke: „Į tą parką 6 km važiavome 
dviračiais. Reikia mokytojui atrasti, 
kaip mokinį sudominti, įtraukti, net 
truputį apgauti. O nuvykęs ten tu 
gali jam atskleisti tai, ko gyvenime 
jis nėra matęs nei girdėjęs", - en
tuziastingai aiškino V Pulkaunin-

, kienė. 
Pati gimusi tremtyje, ji sugalvojo 

ne vieną būdą, kaip paveikti savo 

moksleivius, kad jie negalvotų, jog 
tada partizanai į miškus išėjo „šiaip 
sau arba iš neturėjimo ką veikti". Ji 
nutarė palyginti, sugretinti šių dienų 
ir tuometinių žmonių vertybes, kad 
vaikai nesijuoktų dėl neišmanymo ir 
nesupratimo, sakydami, kad tada 
kažkas labai mylėjo Lietuvą, „o šian
dien mes štai paimtume ir neitume (į 
miškus), nes nesame tokie kvaili". 

Todėl ji nutarė kartu su mok
sleiviais įvykdyti projektą, kurio tik
slas, panaudojant liudininkų pasako
jimus, išsiaiškinti partizanų ėjimo į 
mišką priežastis, veiklą, ryšius su 
aplinkiniais, jų vertybines nuostatas; 
išsiaiškinti stereotipo „banditas" 
sąvoką. Kaip šio projekto motto mo
kytoja ant lentos pakabino paskuti
niojo partizano žodžius. Vaikus labai 
sujaudino toks sakinys: „Nebijau 
kančių, paniekos, šūvių... Tik vieno, 
Dieve, bijau, kad mano Tauta nepr-a-
rastų atminties, kad niekas niekados 
neminės mano vardo, kad nueisiu Į 
užmarštį, i juodą nežinią"... 

Užsibrėžę štai tokius tikslus, 
moksleiviai mokytojos buvo paskatin
ti atlikti tyrimą, kuris turėjo būti 
baigtas ypatingu darbu: paminklu 
Mūšos parke kovotojui ar šeimai. 
Pokalbiuose su tremtiniais mokytoja 
sužinojo apie „Didžiosios kovos" par
tizanų apygardoje, Taujėnų miškuo
se, kovojusius šešis kovotojus iš 
dešimties vaikų vidutinių ūkininkų 
šeimos. Katliorių šeima, Lietuvai 
davusi 6 partizanus, ir mokytojai, ir 
vaikams pasirodė Įdomi. Iš buvusių 
kaimynų jie sužinojo, kad dar likusios 
gyvos 2 seserys. Deja, Į mokytojos 
laišką viena Katlioraitė atsakė nieko 
negalinti papasakoti, viskas likę 
užmarštyje, nuotraukų neišlikę. Štai 
tada ir užvirė Įdomiausias darbas: 
sužinoti iš liudininkų tai, ko nepa
pasakojo partizanų sesuo. Vaikai 
nuveikė ir sunkiausią darbą - iš fil
muotų liudininkų parodymų sukūrė 
3 kompaktines plokšteles; dar vie
name surinko vertybines to meto 
žmonių nuostatas. „Didžiuojuosi ir 
džiaugiuosi savo mokinių darbais". -
sakė istorijos mokytoja, kartu su 
jais ir pagalbininkais vis dėlto Mū
šos parke pastačiusi paminklinį ak
meni „Didžiosios kovos" partizanų 
apygardoje kovojusiems Katlioriams. 

Seminaro istor i jos mokytojams ..Pasipriešinimo istorijos puslapiai" daly
viai (iš kairės): Lietuvos poli t inių kalinių ir t remt in iu sąjungos Vilniaus sky
riaus vadovas Petras Musteikis, LR prezidento konsultantas Edmundas 
Simanaitis, prezidento patarėja Vaiva Vėbraitė. 
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KUR ŠVĘSTI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ 

GINANT 
LIETUVOS TRISPALVĘ 

Kaip ir buvo galima tikėtis, lietu
viai myli ir gerbia savo trispalvę vė
liavą. Ne kartą ją gynę nuo svetimų 
priešų, šį kartą išėjo ginti nuo „sa
vųjų", kurie jau atviromis užuomi
nomis kalba, kad trispalvė Lietuvai, 
dabar įsijungusiai „į globalinę valsty
bių šeimą", yra tarytum „per pras
ta". Va, senoji Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos vėliava — raudona su 
Vyčiu viduryje — kas kita. Į tokią vė
liavą visas pasaulis tuoj atkreiptų 
dėmesį ir prieš Lietuvos „didybę" 
(deja, senovės) nusilenktų... 

„Drauge" pasirodžius šia tema 
dviem vedamiesiems, A. Zolubo 
straipsniui ir Violetos Rutkauskienės 
išsamiai apžvalgai, sujudo ne tik 
Amerikos, bet ir kitų kraštų lietuviai 
(ypač daug atsiliepimų į apklausą „Ar 
reikia keisti Lietuvos trispalvę" gau
name iš tėvynės) — iki šiol „Draugo" 
redakciją elektroniniu paštu, faksu ir 
eiliniais laiškais pasiekė per 500 at
sakymų, tarp kurių buvo tik du, pri
tariantys trispalvės pakeitimui. Ap
klausa tęsiama iki š.m. kovo 11-osios, 
tad prašome pareikšti savo nuomonę. 

Džiugu, kad į apklausą įsijungė ir 
mūsų jaunimas, kuris, nors šį klau
simą diskutuoja anglų kalba, bet 
griežtai pasisako už trispalvę! Taip 
pat daug atsakymų gavome iš Lie
tuvos Vyčių ir apskritai pirmosios 
lietuvių imigrantų bangos. Esame 
ypač dėkingi „Aušros Vartų/Kerna
vės" vyr. skaučių „Mirgos" būreliui, 
kurio visos sesės įsijungė į apklausą, 
atsiųsdamos net 75 atsakymus — 
visos pasisakė už trispalvę. 

Štai dar keletas įdomesnių atsa
kymų. 

„Ar tie žmonės Lietuvoje nieko 
geresnio negali sugalvoti, kad prisi
kabino prie trispalvės? Palikite šven
tą Lietuvos vėliavą ramybėje." 

„Matyt, čia 'senųjų veikėjų' ban
dymas toliau nuvertinti bet kokią 
nepriklausomos Lietuvos sąvoką ir 
1990 m. kovo 11 d. atkurtos nepri
klausomybės ryšį su 1918 m. atkur
tąja. Lietuviai brangino savo tris

palvę ir vardan tos idėjos, kurią ta 
trispalvė simbolizavo, padėjo savo 
galvas nelygioje kovoje. Tikrai šiuo 
metu yra tautai daug svarbesnių 
uždavinių kaip trispalvės pakeitimas 
— būtent sudaryti sąlygas, kad tau
tos nukraujavimas pagaliau pasi
baigtų. Gal tų 'veikėjų' dėka Lietuva 
nuo 1990 m. prarado daugiau savo 
gyventojų, kaip per visą Antrąjį pa
saulinį karą". 

„Aš manau, kad Lietuvos vėliava 
turi pasilikti trispalvė. Man ypač 
būtų nepriimtina, kad ją pakeistų į 
raudonos spalvos, nes toji spalva pri
mena demokratijos santvarkai prie
šiškas valstybes". 

„Mano tėvai atvyko į JAV XX a. 
pradžioje. Jie man nuolat kartojo: 
'Nepamiršk lietuvybės" ir sakė, kad 
Lietuvos vėliavos spalvos yra geltona, 
žalia, raudona. Jie aiškino, kad gel
tona spalva simbolizuoja saulę, kuri 
šviečia Lietuvai, žalia — Lietuvos 
laukų ir miškų spalva, raudona — 
kraujas, pralietas už tėvynės laisvę. 
Visais okupacijos dešimtmečiais mes, 
Pennsylvanijos lietuviai, su liūdesiu 
iškeldavome Lietuvos trispalvę ir 
meldėmės, kad mūsų tėvų šalis at
gautų laisvę. Būtų tikra gėda paže
minti trispalvę, ją pakeičiant kitokia 
vėliava". 

„Nesuprantu, kodėl Lietuvos 
trispalvę reikia keisti? Ji man patin
ka tokia, kokia yra — esu visiškai 
prieš pakeitimą". 

„Aš nenoriu matyti, kad vėliava 
būtų pakeista — tai daugelį lietuvių 
širdžių įskaudintų". 

„Gaila, kad buvę komunistai Lie
tuvoje pasikeitė į visokio plauko so
cialistus ir kosmopolitus, o dabar ban
do Lietuvą grąžinti 'į senus gerus 
laikus'. Jie to siekia visais frontais". 

„Atrodo, kad Lietuvoje kai kurie 
žmonės turi per daug laiko, tai išsi
galvoja keisčiausių dalykų. O gal jie 
vartoja per daug narkotikų ir nežino, 
ką vapalioja? Trispalvė kaip buvo, 
tokia ir turi būti". 

Bus daugiau 

GINANT LIETUVIŲ KALBĄ 
Tarp daugelio labai gerų Da

nutės Bindokienės vedamųjų man 
ypatingai patiko š.m. sausio 19 ve
damasis, nes palietė labai kenks
mingą polinkį Lietuvoje — „pratur
tinti" mūsų lietuvių kalbą, pasisavi
nant svetimžodžius ir ypač angliš
kus žodžius. Tai užkrečiama angli-
cizmo liga, kuria serga Lietuvos 
„inteligentija". Ja serga mūsų žur
nalistai, politikai, akademikai, peda
gogikai ir, gaila, apkrečia Lietuvos 
jaunimą per mokyklų vadovėlius. 
Todėl jiems žodžiai, kaip „nacionali

nis", „nacija", pasidaro kasdieniniais, 
priimtinais ir „nekvestionuotais". 

Ta liga turi būti išgydyta, nes 
kitaip pamažu prarasime savo kalbą 
— kalbėsime angliškai. Bet kad būtų 
galima išgydyti, ligonis turi suprasti 
ir prisipažinti, kad serga. Todėl ne
nuleiskite rankų ir nepasiduokite 
toms kalbos teršimo įtakoms, kurios 
plaukia iš mūsų užkrėstos tėvynės. 
Rašykite ir kovokite prieš tą baisią 
teršimo ligą. 

Algis Lukas 
Chicago, DL 

DĖL VEDAMŲJŲ 
Jei neklystu, Danutės Bindo- ateityje galėsiu pasiskaityti. Ji nie-

kienės paskutinis vedamasis buvo kuomet nieko neįžeidė, nieko nenu-
išspausdintas vasario 7 d., nors 
„Draugo" nr. 27 dar negavau. Turiu 
surinkęs apie 100 „Draugo" nume
rių, iškirpsiu D.B. vedamuosius ir 
laikysiu kaip relikviją. Aš ją gerbiu ir 

skriaudė, tai dėl ko ji nerašo? Būtų 
laikas pasiaiškinti. 

Aleksas Špokas 
Broomfield, CO 

Net pavydas ima girdint, kaip 
tautiečiai užsienyje švenčia mūsų 
Nepriklausomybės dieną. 

Jau kelinti metai artėjant Vasa
rio 16-ajai apima nenumaldomas no
ras... pabėgti iš Lietuvos, bent jau 
nebūti sostinėje Vilniuje. Be abejo, 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną 
prie savo namo reikia iškelti tautinę 
vėliavą, tačiau būtent tą dieną vis 
sunkiau pasislėpti nuo kasmet inten-
syvėjančio vulgarybių srauto, kuriuo 
Lietuva užtvindo Vasario 16-ąją. 

Jokioj kitoj Baltijos šalyje auto
busuose, kavinėse, parduotuvėse, 
įvairiais radijo ir televizijos kanalais 
taip įkyriai nebrukama masinės pop-
kultūros „žvaigždžių" produkcija 
kaip Lietuvoje. Deja, ne išimtis ir na
cionalinis transliuotojas. „Aš myliu, 
myliu, myliu, daug vyrų, vyrų, vyrų", 
- ši ir panašios dainelės, iš kurių 
juokiasi kaimyninių šalių klausytojai, 
skamba per dažną Lietuvos radijo 
stotį. Vulgariosios muzikinės produk
cijos vadovai — „Mango" ir YVA. Ir 
štai Vasario 16-osios proga Vilniaus 
Katedros aikštėje surengtame kon
certe svarbiausias pozicijas užėmė tos 
pačios pavartės žvaigždės - YVA, 
„Mango" ir panašios. Gerai, kad Na
cionaliniame dramos teatre pasirodė 
Vilniaus miesto dainų ir šokių an
sambliai, tačiau jų koncertui neskyrė 
jokio dėmesio nei nacionalinis radi
jas, nei televizija. Graudžiausia šioje 
situacijoje tai, kad vulgariojo „popso" 
žvaigždžių pasirodymui tokia proga 
žalią šviesą įžiebia valstybinės insti
tucijos, taip pat ir Lietuvos Kultūros 
ministerija bei sostinės meras. Ta 
pati ministerija, kuri metų metais 
abejingai žiūri į kai kurių nacionali
nių vertybių išsaugojimą, į daugelį 
svarbių kultūrinių akcijų ir projektų. 
Ne kieno kito, o ministerijos dėka 
Vasario 16-oji tampa dar viena proga 
skleisti vulgarumą bei lėkštumą ir 
prisikrauti kišenes tiems, kurie kul
tūros procese neatlieka jokių kūry
binių funkcijų. Reikia tik prisitaikyti 
prie publikos skonio, ir tu būsi pa
kviestas į bet kurį renginį... 

Bet galbūt ne su ministerija, o su 
visa mūsų visuomene yra kažkas atsi

tikę, nes ne tik Vasario 16-osios, bet 
ir Kalėdų, ir kitų švenčių proga vals
tybė visuomenę maitina panašia 
„produkcija", kurios vartotojai nesi
priešindami žiaumoja viską: ir tokias 
lėkštybes, kaip „Kalėdos, Kalėdos, 
meilė ir šeima", „Ir sninga per Ka
lėdas žiemą". Skambant pastarajai 
dainai su grubia kirčio klaida (kir
čiuojant „ė"), Lietuvos Nacionalinė 
televizija ir būrys lietuviško elito 
pasitiko 2007-uosius. Plačios šypse
nos reiškė viena - mes norime būti 
vulgarūs. Kam nepatinka, tegu ne
žiūri ar... bėga į vakarus ar i šiaurę. 
Beje, taip ir darome: ir vėl, kaip tary
biniais laikais, Kalėdas švenčiame, 
įsijungę Varšuvos radiją, kuris nesi
tyčioja iš tradicijų, jas puoselėja savo 
tautai ir pasauliui. O Vasario 16-ąją 
maloniau švęsti su Latvijos, Švedijos 
ar kitų kraštų lietuviais... 

Vasario 16-osios proga per Nacio
nalinę televiziją matėme rašytoją 
Ivaškevičių, kuris jau kelintus metus 
visai Lietuvai didžiuojasi ilgai nieko 
nežinojęs apie profesorių Kazį 
Pakštą, o kai sužinojo, ėmė ir parašė 
pjesę „Madagaskaras", kurioje Pakš
tas virto Pokštu, o mūsų tarpukario 
istorija su iškiliausiomis asmeny
bėmis - tik pajuokos vertu objektu. Ir 
štai „Madagaskaras" su bejėgiškais 
paties autoriaus komentarais Lietu
vos TV pateikė kaip svarbiausią 
šventinį akcentą. 

Negali atsistebėti, kodėl šiandien 
Lietuvoje taip dažnai reikia ne auten
tiško, o iškreipto istorijos vaizdo, 
pseudovertybių, farso. Gilesnis paži
nimas, rimtas požiūris nebemadin
gas, nebeaktualus, ypač teatre. 

Kaip šauksi, taip atsilieps, - bylo
ja liaudies išmintis. Vasario 16-osios 
išvakarėse populiariojo sveikinimų 
koncerto metu kažkokios mergaitės 
nutarė papokštauti. Eteryje kilo są
myšis. Tačiau ar nacionalinio trans
liuotojo vadovai nepagalvoja, kad 
patys tokiais pokštais, kokius siūlo 
Ivaškevičius, ugdo kitus, jaunesnius 
pokštininkus?! 

Silvestras Gaižiūnas 
Vilnius 

ŽALIANYKŠTI, KUR TU? 
Šiandien dar sunku įsivaizduoti, 

kad už kelių savaičių prasidės pa
vasaris - visur ledas, sniegas, slidu 
ir bjauru. Tačiau aš tikiu, kad pa
vasaris ateis, tik kur dingo Žalia-
nykštis? Tai buvo vienas mano 
mėgstamiausių ir visuomet laukiamų 
skyrelių „Drauge". 

Kas mums pasakys, ką sėti, kaip 
sodinti, kaip tręšti, ravėti ir pri
žiūrėti daržus, darželius? Taip pri

pratome prie jo patarimų, kad tie
siog širdį skauda, kai antradieniais 
„Drauge" jų nerandame. Gal „Drau
go" vadovybė susipras ir išleis Ža-
lianykščio patarimus atskira knyga? 
Tai, be abejo, būtų tikras „bestse
leris" visiems gėlių, daržovių, krū
mų, medelių augintojams. 

Ona ir Gediminas Jonaičiai 
Orland Park, IL 

KOMENTARAS 
Noriu pakomentuoti Dalios Ci-

dzikaitės straipsnį apie Hanibalo 
pradžią („Draugas", š.m. vasario 17 
d.). Daugelis romanų ir filmų mažai 
bendra turi su tikrove, todėl Hani
balo knygoje ir filme apsilenkiama 
su tikrove, siekiant suįdominti turi
nį. 

Minėtame straipsnyje tikroji 
klaida yra datos, kuomet kuri vals
tybė pripažino Lietuvos nepriklau
somybę po atkūrimo 1990 m. kovo 
11-ąją. Švedija buvo 25-oji valstybė, 
pripažinusi Nepriklausomybės atkū

rimo aktą 1991 m. rugpjūčio 27 d. 
Pati pirmoji buvo Islandija, pripaži
nusi tą aktą 1991 m. vasario 11 d. 
Liūdna prisiminti, kad mūsų dabar
tinė tėvynė — Amerika, vadinama
sis demokratijos židinys, buvo 37-oji 
valstybės, pripažinusi Lietuvos ne
priklausomybė 1991 m. rugsėjo 2 d. 

Jonas J. Kaunas 
Downers Grove, IL 

[ Daugiau skaitytojų laiškų 
skaitykite 11 psl. 
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GLOBALINIS MŪSŲ PLANETOS ATŠILIMAS 
ZENONAS PRŪSAS 

Apie globalinio atšilimo pasek
mes Lietuvai jau esu rašęs. Prie jų 
dar noriu pridėti keletą pastabų, susi
jusių su visu žemės rutuliu. Dėl glo
balinio atšilimo yra labai susirūpinę 
gamtosaugininkai. Juos ypač gąsdina 
ledynų tirpimas prie šiaurės ir pietų 
ašigalių. Taip pat jie yra susirūpinę 
dėl galimų planetos žemynų dalinio 
pakrančių žemių apsėmimo šių ledy
nų vandenimis bei dėl prie šių ledynų 
gyvenančios poliarinės (baltosios) 
meškos likimo. Gamtosaugininkus 
stipriai remia daugelis Amerikos poli
tikų, ypač buvęs viceprezidentas ir 
prezidentinis kandidatas Al Gore. 

Trumpai peržvelgsiu, kaip tai 
atrodo man, į tai žiūrint iš tolimesnės 
perspektyvos. Manau, kad tai yra vie
nintelis kelias, diskutuojant apie di
deli objektą. Juk, pavyzdžiui, norint 
aprašyti dramblį, gausi keletą vaizdų, 
jei jį aprašysi iš arti . Priklausys nuo 
to, a r jį apžiūrėsi iš priekio, ar iš už
pakalio, ar iš šonų. Gai panašiai yra ir 
su labai didele bei komplikuota glo
balinio atšilimo problema. Klysta tie, 
kurie mato tik vieną aspektą: anglies 
dvideginį, dėl kurio saulė per daug 
atšildo žemę, ir dėl to pradeda tirpti 
ledynai abiejuose žemės ašigaliuose. 
J ie laiko anglies dvideginį beveik 
vieninteliu problemos kaltininku, tie
siog jį padarydami niekadėju. Proble
mos išsprendimas jiems atrodo labai 
paprastas: pašalink niekadėją, ir vis
kas bus gerai! Užmirštama, kad ang

lies dvideginis yra labai svarbus žmo
nijai chemikalas. Juk anglies dvide
ginio dėka auga visa augmenija, kuri 
maitina gyvūniją, o abi, augmenija ir 
gyvūnija, maitina žmoniją. Atimk 
anglies dvideginį, ir mūsų planeta 
bus tik akmenynai bei pilkos dirvos. 
Todėl, užuot besirūpinant, kaip būtų 
galima sunaikinti tą niekadėją, gal 
reikėtų paieškoti kelią, kaip jų pa
daryti mums dar naudingesnių. Pa
vyzdžiui, anglies dvideginį galima 
naudoti saulės veiksmingumo mūsų 
planetai kontroliavimui. Atseit, jį 
padaryti žemės termostatu. Pavyz
džiui, pakėlimui žemės temperatūros 
5 laipsniais Celsijaus. Tai būtų nau
dinga Lietuvai, nes, kaip jau minėjau 
ankstyvesniame straipsnyje, jei Lie
tuvos vidutinė temperatūra būtų 5 
laipsniais Celsijaus. Tai būtų naudin
ga Lietuvai, nes, kaip jau minėjau 
ankstyvesniame straipsnyje, jei Lie
tuvos vidutinė temperatūra būtų 5 
laipsniais aukštesnė, būtų išaugina
ma daugiau žemės ir miškų ūkio pro
duktų nieko nekeičiant. Tas pats 
įvyktų ir Kanadoje, kuri plotu yra 6.5 
proc. didesnė už Ameriką, bet tari 
mažiau, negu dešimtadalį gyventojų. 
Šiltesnis klimatas būtų naudingas ir 
šiaurinei JAV daliai, Skandinavijos 
valstybėms, Aliaskai ir Rusijos Sibi
rui. 

Viena iš galimų neigiamybių dėl 
klimato atšilimo ir dėl ledynų ištir-
pinimo yra vandenynų ir jūrų lygio 
pakėlimas. Galėtų būti apsemti pa
jūriuose esantys žemės plotai. Bet nė

ra duomenų, kiek pakiltų vandeny
nų lygiai, todėl negalima apskaičiuo
ti, kiek kvadratinių kilometrų žemės 
būtų prarasta. Didelis nežinomasis 
yra kiek dėl vandenynų vandens tem
peratūros pakilimo būtų papildomai 
išgarinama vandens, ar didžioji, ar 
tik dalinė ištirpusi ledynų dalis. Tik 
galima spėti, kad didelė dalis išga
ruotų ir debesų pavidalu atsirastų 
atmosferoje. O nuo neišgaravusio van
dens daugiausia gal nukentėtų Vidur
žemio jūros šalys, ypač Italija, turinti 
daug pajūrių ir beveik skęstantį 
Venecijos miestą. Tuo atveju gai būtų 
galima pritaikyti prieš eilę metų 
idėją: prie Gibraltaro sąsiaurio už
tvenkti Viduržemio jūrą nuo Atlanto 
vandenyno. Gal apie tokią technologi
ją būtų galima pasimokyti iš olandų, 
kurie užtvenkė apie du trečdalius 
savo teritorijos ir taip atkariavo daug 
derlingos žemės iš Atlanto vandeny
no. Pagal šią idėją, nuo Atlanto van
denyno atskirtoje Viduržemio jūroje 
keleto metrų storio vandens sluoks
nis išgaruotų šildant karštai Italijos 
saulei. Italija gautų tūkstančius 
kvadratinių kilometrų naujų žemių 
pagal Viduržemo jūros pakraščius. 
Taip pat būtų išgelbėta beveik skęs-
tantanti Venecija. 

Nemažai naujų žemių gautų 
Graikija ir kitos Viduržemio jūros 
valstybės. Atlanto vandenynui esant 
keletą metrų aukščiau negu Vidur
žemio jūrai, būtų galima įrengti ke
letą hidroelektrinių jėgainių, kurios, 
dabar labai brangstant elektros ener

gijai, gal apmokėų dalį užtvankos 
įrengimo išlaidų. 

Daugelis kaltina anglies dvidegi
nį dėl daugumos gamtos nelaimių. 
Kiek man yra žinoma, iki šiol niekas 
nėra įrodęs, kad anglies dvideginis 
dėl automobilių ir sunkvežimių sude
ginamo benzino yra svarbiausia kli
mato pasikeitimų priežastis, kaltinti-
na dėl siautulingų vėjų, uraganų, vėjo 
sūkurių (tornadų) ir kitų gamtos ne
laimių, įskaitant ir potvynius. Todėl 
nėra tikrai aišku, kodėl pasaulyje, ir 
ypač Amerikoje, vyrauja nuomonės, 
kad jei tik būtų ore sumažinti anglies 
dvideginio kiekiai per sumažintą 
automobilių benzino vartojimą, iš
nyktų minėtos gamtos nelaimės. At
rodo, kad taip galvoja dauguma Ame
rikos gamtosaugininkų, kurie yra 
dažnai linkę į technologiją žiūrėti tik 
iš neigiamos pusės. Gal jie j globalinį 
atšilimą turėtų žiūrėti ir iš teigiamos 
pusės, į progą, galimybę iš saulės 
gauti daugiau energijos be papildomų 
išlaidų. Juk saulė mums siūlo pakan
kamai energijos sušildyti šią planetą 
keliais laipsniais šilčiau, negu dabar 
turime. Reikia tik rasti būdų, kaip tą 
veltui siūlomą energijos potencialą 
protingai panaudoti žmonijos gero
vei, pavyzdžiui, gavimui didesnių der
lių žemdirbystėje ir miškininkystėje, 
kas leistų šioje planetoje gyventi di
desniam žmonių skaičiui. Reikia tik 
džiaugtis ir dėkoti Dievui, kad Jis 
mums davė anglies dvideginį. Kitaip 
mūsų planeta būtų tuščia, be gyvy
bės, kaip ir dauguma kitų planetų. 

Pavyzdžiui, jei paimsime žodžio šaknį „gyv-", ji 
japoniškai turės vieną komplikuotą Kanji simbolį. 
Norint išreikšti iš „gyv-" šaknies išvedamus kitus 
žodžius, kaip gyventi, gyvenimas ar gyvuoti, ja
ponas prie to šaknį reiškiančio Kanji simbolio pri
dės atit inkamą Hiragana skiemenį arba vien balsę 
reiškiantį simbolį. 

Tie komplikuoti rašmenys nebuvo iš piršto 
išlaužti. J ų pradžia buvo realių daiktų pa

veiksliukai (piktogramos) arba abstrakčios idėjos 
(ideogramos), kurios po truputį išsivystė į dabarti
nius rašmenis. Jei turite neblogą vaizduotę, tai, 
pamatę simbolį, kur, pvz., matyti kažkas panašaus 
į stogą ir krentantys lašiukai, galėsite spėti, kad tai 
reiškia lietų, arba „ame". Jei po tuo simboliu padė
site brūkšnį, tai vaizduos ranką, kuri renka sniegą, 
ir simbolis tada reikš sniegą. Japoniškas Kanji sim
bolis žmogui yra dvi išskėstos kojos, ant kurių „sė
di" stuburas, kas labai panašu į apverstą „Y" raidę. 
Gal jau užteks tų pavyzdžių, bet čia norėčiau dar 
pasigirti, kad ir po 25 metų dar neužmiršau japo
niškai išskaičiuoti nuo 1 iki 10: „ichi, ni, san, shi, 
go, roku, shichi, hachi, ku, ju". Bet tai turbūt be
veik ir viskas. 

Kadangi dauguma japonų kalbos besimokan
čių užsieniečių studentų tų 92 Kana rašmenų neiš
moksta, raštu išreiškiant japonų kalbos garsus jie 
naudoja paprastas lotyniškas raides ir tai yra vadi
nama Romaji rašyba. Aš išmokau Hiragana ir Ka
takana rašmenis, bet Kanji hieroglifų nei neban
džiau pramokti, nes be kelių retų išimčių, jie yra 
labai komplikuoti. Įsivaizduokite, jų yra priskai-
toma net 1,850, ir kad vargšas japonas mokinukas 
per pirmus šešerius mokslo metus turi jų išmokti 
beveik tūkstantį.. . Moksliniuose japonų žodynuose 
galima atrasti net iki 40,000 tokių rašmenų, kurių 
ir dauguma japonų nežino. Daugiau skaitytojo ne
gąsdinsiu, o apie savotiškai įdomią japonų kalbos 
gramatiką ir sintaksę gal paskaitysime vėliau. 

S k r e n d a m e 

Taip susipažinęs su japonų kalba ir rašyba, 
jaučiausi pasiruošęs „vadovauti" mūsų dviejų 
žmonių grupei, nepriklausomai nuo jokių nepigiai 
apmokamų gidų. Sudarėme kelionės planą, į kurį 
įėjo nakvynės Tokyo, Nagoya, Kyoto ir Hiroshima 
miestuose. Iš jų planavome daryti dienos ekskursi
jas į dar kitas vietas. Užsisakėme viešbučius iš 

JAPONIJA 
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anksto, su kainomis nuo 40 iki 60 dol. už naktį. 
„Yamada Travel service" agento Čikagoje pataria
mi, iš anksto apsirūpinome leidimais įeiti į kai ku
rias pilis ir šventyklas, į kurias reikia gauti leidimą 
ištisais mėnesiais prieš apsilankymą. Iš anksto rei
kėjo pasirūpinti ir trijų savaičių neriboto važinėji
mo „railpass". Nors įvažiavimo vizų reikėjo, jos bu
vo išduotos be jokio mokesčio. Visi reikalingi doku
mentai ir užsakymai mūsų turėjo laukti Tokyo 
Ginza Capital viešbutyje. 

Savaitę prieš išskrendant, atšventėme mūsų 
vaikų senelio 80-ąjį gimtadienį, kurio proga jis 

savo iš prezidento Reagan kortelę — sveikinimą: 
„Our heartiest greetings on occasion of your 80 
birthday, Nancy and Ronald". Prezidentas Bush, 
atrodo, tokių sveikinimų jau nebesiunčia, gal todėl, 
kad šiais laikais sulaukti 80 metų nėra jau toks 
didelis dalykas. 

Išskridome iš Čikagos sekmadienį, birželio 13 
d., CP air (Canadian Pacific) lėktuvu. Nustebome, 
kad mums lėktuve pateiktas valgiaraštis buvo 
dviem kalbom, prancūziškai ir angliškai, bet ne 
japoniškai. Vancouver oro uoste sustojome pereiti į 
kitą lėktuvą, ir po ilgo 14-os valandų skridimo per 
Ramųjį vandenyną nusileidome Tokyo Narita oro 
uoste 6 vai. vakaro, praradę vieną dieną, kirsdami 
tarpvalstybinę datos liniją kažkur virš Ramiojo 
vandenyno. Ją atgausime, skrisdami namo atgal į 
rytus. Pagalvojau, o kas atsitiktų, jei grįžtume 
skrisdami toliau į vakarus, virš Azijos ir Europos? 
Kaip tada atgautume tą prarastą dieną? Apie tai 
galvodamas lėktuve, nuovargio migdomas, užmi
gau, taip ir neradęs atsakymo. 

Apie japonus 

Japonai yra savotiškai keista ir mums sunkiai 
suprantama tauta . Nors mes dažnai pripratę 
galvoti, jog Japonijoje gyvena tik japonai, taip nėra. 

Ten gyvena šiek tiek ir korėjiečių, kuriuos japonai 
laiko lyg žemesniais. Jų buvo daug privežta, kai 
japonai užėmė Korėją ir korėjiečius pradėjo vežti 
Japonijon dirbti beveik kaip vergus. Nėra japonai 
nė rasiškai vienalyčiai. Antropologai juos skirsto į 
dvi dalis. Vieni, labiau korėjietiško tipo, vadinami 
Okayama, o kita grupė, Satsuma, daug gausesnė, 
yra vedama iš senųjų malajiečių arba ainų (iš 
Hokkaido salos) genčių. Kadangi jau nuo VIII am
žiaus Japonijos salose nevyko jokio Europos sti
liaus tautų kraustymosi, Japonijoje mažumų be
veik visai nėra. 

Prieš II pasaulinį karą japonai buvo laikomi 
vieni iš mažiausio ūgio Azijos tautų, dėl ko 

jie labai išgyvendavo, bet dabar jų vidutinis ūgis 
yra gerokai padidėjęs. Jau Vokietijoje žinojau, kad 
amerikiečiai japonus mėgo vadinti „Japs", bet 
Amerikoje galėjau gauti mušti nuo Amerikoje gi
musio japoniuko, kurį pavadinau „Jap". Laimei, jis 
suprato, kad aš, naujas imigrantas, neturėjau noro 
jo įžeisti. Ir tai buvo dar tais laikais, kai niekas 
nebuvo girdėjęs apie „sensitivity training". 

Religijos klausimai 

Jei manęs kas paklaustų, kokia yra Japonijoje 
dominuojanti religija, turbūt atsakyčiau, kad bu
dizmas, nors tai reikalautų šiek tiek geresnio pa
aiškinimo. Pati seniausia japonų religija buvo pa
naši į pagonių lietuvių. Jie garbino saulę, kalnus, 
medžius ir kitokias gamtos būtybes. VI amžiuje į 
Japoniją iš Indijos ir Kinijos pradėjo veržtis Budos 
ir Konfucijus mokslas, ir ši senoji religija to mokslo 
įtakoje įgavo vardą — Shinto. Budizmas greitai plė
tėsi, bet Shinto religijos jie nenustelbė. XDt amžiu
je išsivystė dvi Shinto šakos. Viena, valstybinė arba 
patriotinė, remiama valdžios, ir kita — sektarinė, 
turinti daugiau negu tuziną skirtingų sektų. 

Po II pasaulinio karo naujoji Japonijos konsti
tucija panaikino valstybinę Shinto sektą, o pats 
imperatorius pasiskelbė nebeesąs dieviškos prigim
ties. Šiandien beveik visi japonai vienokiu ar kito
kiu būdu pripažįsta Shinto kaip jų religiją, bet tuo 
pačiu tik labai mažas nuošimtis sakosi, kad Shinto 
yra jų vienintelė religija. Kitaip sakant, budizmas 
yra gyvas kaip ir buvęs, ir su tuo dvylipumu japo
nai neturi jokios problemos. Taip budizmas, nors 
atsiradęs Indijoje, yra daugiau paplitęs Japonijoje. 

Bus daugiau. 
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MIESTO PANORAMA 

Čikagos greitosios medicininės pagalbos automobilis. 

Kelionė „greitosios" 
automobiliu kainuos brangiau 

Šiuo metu Čikagos gyventojai, 
kurie į ligonines atvežami greitosios 
medicininės pagalbos automobiliu, 
moka 325 dolerių vienkartinį mokes
tį bei 8 dolerius už kiekvieną mylią. 
Tiesa, didžiąją dalį šių įmokų paden
gia draudimo bendrovės, tačiau neap-
sidraudusieji privalo mokėti visą 
kainą. 

Jei kam šis mokestis atrodo per 
didelis, tai netrukus teks keisti nuo
monę. Meras Richard Daley pasamdė 
mokesčių išieškojimo bendrovę „De-
Zonia Group", kuriai pavesta padėti 
savivaldybei geriau surinkti nesu
mokėtus mokesčius už „greitosios" 

suteiktas paslaugas. Savo ruožtu, 
„DeZonia Group" iš karto rekomen
davo padidinti „greitosios" paslaugų 
kainas iki 1,200 dolerių bei palikti ga
lioti 8 dolerių už mylią mokestį. 

„Metrą" stotis Cicero bus 
atnaujinta 

Kaip pranešė tarpmiestinių trau
kinių „Metrą" vadovybė, gerokai ap
leista Cicero „Metrą" stotis ties 26-os 
gatvės ir Cicero Ave. sankryža bus iš 
esmės atnaujinta. Tam paskirta 3 
mln. dolerių. 

Pagal paskelbtą numatomų atlik
ti darbų planą, bus suremontuotos 
platformos, pastatytos šildomos pa
talpos traukinio laukiantiems ke

leiviams, taip pat atlikti reikiami pa
keitimai, leisiantys laukiamuosius 
lengviau pasiekti neįgaliesiems. 

„Metrą" Cicero stoties atnaujini
mo darbai prasidės 2008 m. 

„ComEd" p a d ė s vargs tant i ems 
k l i entams 

Po to, kai Čikagos gyventojams 
vidutiniškai elektros sąskaitos pakilo 
22 p roc , „ComEd" kar tu su Čikagos 
miesto savivaldybe pristatė pagalbos 
vargstant iems miestiečiams planą, 
pavadintą „PowerUp". Pagal jį, tie, 
kuriems elektros energijos tiekimo 
paslaugos nutrauktos dėl nemoku
mo, galės kreiptis į įmonę dėl vien
kartinių išmokų, siekiančių 400 dole
rių namų ūkiui. 

Tam tikslui įmonės skyrė 1 mln. 
dolerių, savivaldybė — 500,000 dole
rių. 

Tikimasi, kad vienkartinės išmo
kos padės 3,000-5,000 namų ūkių Či
kagos miesto ribose susigrąžinti elek
tros tiekimą ir išbristi iš ilgalaikių 
skolų. 

Čikaga nepraranda Ol impinių 
vi lč ių 

Ambicingame Čikagos plane, ku
riuos miests mėgina išsikovoti teisę 
organizuoti 2016 m. Olimpines žai
dynes, a ts i rado naujų pasiūlymų. 
Numatoma miesto cent re esantį 
Grant parką paversti informaciniu 
žaidynių centru, tokiu būdu siekiant 
įvykiu sudominti kuo daugiau žmo
nių, net ir tų, kurie nu ta r s nevykti į 
miesto pakraščiuose planuojamas 
sporto varžybas. 

Tarp naujų pasiūlymų — idėja 
Pritzker Pavilion organizuoti kai ku
rių rungčių medalių įteikimo ceremo
nijas. 

Taip pat planuojama Grant par
ke įrengti informacinius kioskus vai
kams. Juose jauniesiems čikagie-
čiams bei miesto svečiams bus prista
tomos žaidynėse dalyvaujančios ša
lys, naujausių technologijų pagalba 
vaikai galės „gyvai" pabendrauti su 
savo bendraamžiais iš tolimų ir eg
zotiškų šalių. 

Olimpiados organizacinis komi
tetas tikisi, kad artimesnė pažintis su 
užsienio šalimis žaidynių metu pas
katins vaikus domėtis užsienio įvy
kiais ir suvokti, kad už JAV ribų esa
ma milžiniško neatrasto pasaulio. 

„Jewel" įves I-PASS mokestį 

Tie, kas dažnai naudojasi moka
mais greitkeliai Čikagos apylinkėse ir 
negalėjo ar patingėjo atsidaryti I-
PASS sąskaitą Illinois State Toli 
Highway Authority įstaigose, galės 
tai padaryti „Jevvel" parduotuvėse, 
tačiau už papildomą mokestį. 

Mokamus Illinois valstijos greit
kelius valdanti tarnyba neseniai su
teikė išskirtinę teisę 199 Čikagos 
apylinkėse esančioms „Jewel" par
duotuvėms iš klientų, norinčių at
sidaryti I-PASS sąskaitą, imti vien
kartinį 2,90 dolerio mokestį. 

Alternatyva „Jewel" — naujas 
llinois State Toli Highway Authority 
padalinys O'Hare Oasis, esantis Tri-
State Tollway. I-PASS taip pat galima 
įsigyti paskambinus telefonu 800-
UCI-PASS. 

Aušros Vartų bažnyčios duris nuo parapijiečių saugo nauji užraktai 
Atkelta iš 1 psl . 
tiek su arkivyskupija, tiek su pačiu 
kardinolu užmegzti nepavyko. Todėl 
vasario 26 d. vigilijos dalyviai NY kar
dinolo E. Egan prašė ne tik atidaryti 
bažnyčią, bet ir susitikti diskusijai 
dėl tolesnio AV parapijos likimo. 

Nuo šių metų sausio 19 d., kai 
New York arkivyskupija oficialiai pra
nešė apie AV parapijos Manhattan 
uždarymą, žiniasklaidoje pasirodė ke
letas AV likimą nušviečiančių straips
nių ir interviu. Vasario 22 d. „New 
York Post" išspausdino straipsnį 
„Hail Mary Pass: Lithuania prez bėgs 
Egan to spare church" (Feb. 22, 
2007). 

Vasario 10 d. „Amerikos lietuvy
je" išspausdinti du Audronės Sima-
nonytės straipsniai: „Dar kartą apie 
Niujorko Aušros Vartų bažnyčios už
darymą" ir „Dvi nuomonės dėl Niu
jorko Aušros Vartų bažnyčios uždary

mo . 
Sausio 25 d. Lietuvos nacionali

nis radijas transliavo interviu su JAV 
LB New York apygardos pirmininke 
Ramute Žukaite. 

„Drauge" pasirodė keletas inter
viu ir straipsnių: prel. E. Putrimo 
laiškas „Bažnyčių uždarymas — visų 
problema" („Draugas", vasario 7 d., 
2007); Lietuvos vyskupų konferenci
jos pirmininko arkivysk. Sigito Tam-
kevičiaus, SJ laiškas „Draugo" skai
tytojams („Draugas", vasario 6 d., 
2007); interviu su PLB ir JAV LB 
darbuotoju Algimantu S. Gečiu 
(„Draugas", sausio 31 d., 2007); 
, ,Aušros Vartų parapija New York — 
būtuoju ar būsimuoju laiku?" 
(„Draugas", sausio 27 d., 2007); „Pa
skelbtas nuosprendis Aušros Vartų 
parapijai — uždaryti" („Draugas", 
sausio 25 d., 2007). 

Po tokio NY kardinolo žingsnio 

New York lietuvių, Amerikos lietuvių 
ir AV parapijiečių ryžtas išgelbėti vie
ną seniausių lietuviškų parapijų ne
sumažėjo. Norintys prisijungti prie 
šių pastangų, gali tai padaryti pasira
šę peticiją adresu: http://www.peti-
t i o n o n l i n e . c o m / O L V 2 0 0 6 / p e t i -
t ion.html. Daugiau informacijos ra
site AV parapijos internetiniame tin-
klalapyje: ht tp: / /www.ourlady-
ofvi lnius .org arba kreipkitės adre
su: Lithuanian R. C. Church, 32 Do-
minick St., New York, NY 10013. 
Tel.: (212) 255-2648; fax.: (212) 924-
6210; ei. paštas: OurLadyOfVilnius 
@mail2ny.com. 

Vasario 28 d. 2 vai. p.p. Čikagoje 
seselių kazimieriečių vienuolijoje 
(2601 W. Marąuette Rd., Chicago) 
jvairios lietuviškos organizacijos tar
sis dėl uždaromų lietuviškų parapijų. 
Tel. Pasi teiravimui: 708-349-1911 
(Algis Kazlauskas). 

Norintiems įvažiuoti į JAV — pirštų atspaudų testas 
Atkelta iš 1 psl . 
Robert A. Mocny, tokioje milžiniškoje 
duomenų bazėje neretai skirtingų 
žmonių pirštų atspaudai ima atrodyti 
vienodai. Pasak R. A. Mocny, jei būtų 
pradėti kaupti visų dešimties žmo
gaus rankų piršų atspaudai, didesnis 
kiekis informacijos tiriant įvairius 
nusikaltimus padėtų išvengti vis daž
niau pasitaikančių klaidų. 

Praėjusių metų lapkritį Oregon 
gyvenantis advokatas Brandon May-
field iš valstybės prisiteisė 2 mln. do
lerių už tai, kad remiantis įvykio 
vietoje rastais pirštų atspaudais, bu

vo neteisingai apkaltintas prisidėjęs 
prie teroristinių sprogdinimų Mad
ride. 

Tačiau ne visi taip entuziastingai 
vertina Tėvynės saugumo departa
mento planus kaip R. A. Mocny. Kri
minalinės gynybos advokatų asociaci
jos atstovas Michael Cherry dienraš
čiui „The New York Times" tvirtino, 
jog padidėjus duomenų bazėje sau
gomų pirštų atspaudų kiekiui, dar 
labiau padidės tokių klaidų, kaip B. 
Mayfield atvejis, tikimybė. „Techni
nis košmaras 'prigamins' daug B. 
Mayfield", — sakė advokatas. 

Savo ruožtu JAV Tėvynės saugu
mo depar tamento sekretorius Mi
chael Chertoff įsitikinęs, jog vien de
šimties pirštų atspaudų paėmimo ga
limybė turėtų sulaikyti dešimtis tero
ristų nuo mėginimų patekti į JAV 

M. Chertoff teigimu, jei teroristai 
tikrąja to žodžio prasme bus prikišę 
pirštus prie sprogstamųjų įtaisų ga
mybos ar detonavimo bet kur užsie
nyje, jie bijos su legaliais dokumen
tais vykti į JAV, nes čia jų lauks pirštų 
atspaudų paėmimas ir detalus jų su-
tikrinimas su Amerikos bei užsienio 
šalių duomenų bazėmis. 

Gintaras Einikis 
Viliaus Mačiulaičio (Elta) nuotr. 

Krepšininkas 
ketverius 
metus negalės 
vairuoti 

Klaipėda, vasario 27 d. (ELTA) 
— Buvusiam „Žalgirio" krepšininkui 
Gintarui Einikiui ketveriems me
tams atimta teisė sėsti prie automo
bilio vairo. 

Tokią griežtą bausmę už pabėgi
mą pernai gruodį iš avarijos vietos 37 
metų G. Einikiui antradienį skyrė 
Klaipėdos miesto vyriausiojo polici
jos komisariato eismo priežiūros tar
nyba. 

Pareigūnai atsižvelgė, kad G. 
Einikis jau ne kartą šiemet buvo 
baustas už Kelių eismo taisyklių pa
žeidimus. 

Nors pirmadienį Kauno policijos 
pareigūnai G. Einikiui buvo atėmę 
teisę vairuoti vienus metus, galios 
bendra pareigūnų nuobauda — bū
tent Klaipėdos policininkų atimta 
teisė vairuoti net 4 metus. 

http://www.peti-
http://tiononline.com/OLV2006/peti-
http://www.ourlady-
http://ofvilnius.org
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Britų taryba iš Europos perkelia 
savo veiklą i Artimuosius Rytus 

Britų tarybos nariai visame pasaulyje skleidžia britų kultūrą bei organizuoja kal
bos kursus. British Council nuotr. 

Londonas, vasario 27 d. (AFP/ 
BNS) — Britų taryba šią savaitę pa
skelbė, kad savo veiklą iš Europos, 
taip pat ir Baltijos šalių, perkels į Ar
timuosius Rytus, kad pagerintų Di
džiosios Britanijos įvaizdį musulmo
nų pasaulyje. 

„Dirbame Jungtinės Karalystės 
reikalo labui, o Jungtinės Karalystės 
prioritetas yra Artimieji Rytai", — 
sakė Britų tarybos, užsienyje propa
guojančios anglų kalbą ir Britanijos 
kultūrą, direktorius Artimiesiems 
Rytams Rob Lynes. 

„Mėginsime pa t raukt i jaunes
nius žmones", — pažymėjo jis. 

Kaip ir BBC, ši organizacija at
lieka svarbų vaidmenį Britanijos už
sienio politikoje, šalimais karinės ga
lios pasitelkdama vadinamą švelniąją 
įtaką — kalbą ir kultūrą. 

Daug kas mano, kad Britanijos 
premjeras Tony Blair po 2001 metų 
rugsėjo 11 dienos atakų parėmęs JAV 
užsienio politiką, ypač karinius 
veiksmus Irake, pakenkė Britanijos 
reputacijai ir paskatino musulmonų 
ekstremizmą tiek pačioje Britanijoje, 
tiek užsienyje. 

T. Blair sausio mėnesį sakė, kad 

norint laimėti pasaulinį „karą su te
rorizmu", reikia pasitelkti ne tik ka
rinę jėgą, bet ir „švelnią" diplomatinę 
galią propaguojant teisingumo ir ly
gybės vertybes. 

Britų taryba paskelbė, kad Eu
ropos šalims skirtą finansavimą — 
maždaug 7,5 mln. svarų per metus — 
sumažins trečdaliu ir nukreips jį Ar
timųjų Rytų, Siaurės Afrikos ir Cen
trinės Azijos valstybėms, arba ten, 
kur tvyro priešiškumas Britanijai. 

„Per pastaruosius kelis mėnesius 
atidarėme naujus biurus Alžyre. Taip 
pat plečiame savo operacijas į Libiją, 
Iraką ir Afganistaną. Šiuose regio
nuose ieškosime naujų darbuotojų. 
Pradėjome dirbti su naujais partne
riais", — sakė R. Lynes. 

Kad nepritrūktų lėšų šioms pas
tangoms, dešimtyje Europos valsty
bių — Suomijoje, Vengrijoje, Slovėni
joje, Austrijoje, Bulgarijoje, Vokieti
joje, Slovakijoje, Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje — bus uždaryti Britanijos 
vyriausybės finansuojami Britų tary
bos informacijos centrai, tarp jų ir 
bibliotekos. Tačiau šiose šalyse bus 
tęsiamas anglų kalbos mokymas. 
Tam lėšų turėtų pakakti. 

Talibai taikėsi į JAV viceprezidentą 
Kabulas, vasario 27 d. („Reu

ters "/BNS) — Per Talibano mirtinin
ko išpuolį prie pagrindinės amerikie
čių bazės Afganistane antradienį žu
vo iki 12 žmonių, o sukilėliai paskel
bė, kad jo metu buvo taikomasi į ne
tikėto vizito atvykusį JAV viceprezi
dentą Diek Cheney. 

Viceprezidentas per šį išpuolį 
prie Bagramo oro pajėgų bazės, esan
čios 60 km į šiaurę nuo Baghdad, ne
nukentėjo. Tačiau per sprogimą žuvo 
amerikiečių karys ir Pietų Korėjos 
karys, taip pat — JAV vyriausybės 
kontraktininkas, kurio pilietybė neži
noma, sakė NATO ir Pietų Korėjos 
pareigūnai. NATO nurodė, kad 27 
žmonės buvo sužeisti. 

NATO paskelbė, kad žuvo keturi 
žmonės, o „Reuters" fotografas įvy
kio vietoje matė kitus aštuonis lavo
nus, tad iš viso aukų galėjo būti 12. 

„Norėjome atakuoti D. Cheney" 
— „Reuters" telefonu iš nežinomos 
vietos pareiškė Talibano atstovas mu
la Hayat Khan. 

E U R O P A 

TALINAS 
Vyras, kuris pirmadienį Taline 

paėmė įkaite savo šeimą ir po to šovė 
sau į galvą, antradienio naktį mirė li
goninėje. Pirmadienį Andro M. pa
ėmė įkaitais savo žmoną ir du nepil
namečius vaikus. 11 vai. 19 min. ryto 
policija gavo iškvietimą į Humalos 
gatvę. Paskambinusi moteris prane
šė, kad jos vyras grasina nušauti ir 
du jų vaikus bei pats nusišauti. Į įvy
kio vietą buvo skubiai pasiųsti Pehjos 
policijos prefektūros kriminalinės po
licijos darbuotojai, specialiosios pa
skirties būrys ir derybininkai, taip 
pat patruliai. Tačiau netrukus 43-ejų 
metų vyras paleido kulką į save. 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vikė-

Freiberga pabrėžė nemananti, kad 
dėl tragiško gaisro Alsungos pensio
nate yra kaltas kas nors konkrečiai, 
nes, pasak jos, susiklostė visa „įvykių 
virtinė". Po susitikimo antradienį su 
vidaus reikalų ministru įvaru Guod-
maniu ir gerovės ministre Dagnija 
Stake prezidentė žurnalistams sakė, 
jog „negalima pasakyti, kad vienam 
žmogui tenka atsakomybė". „Šį įvy
kių kamuolį būt ina pamažu išnarp-

; lioti ir užtikrinti , kad ateityje jie ne
bepasikartotų", — sakė prezidentė. 
Latvijoje antradienis yra paskelbtas 
gedulo diena tragiško gaisro „Regių" 
pensionate Alsungos valsčiuje aukų 
atminimui pagerbti. 

VARŠUVA 
Lietuviška patarlė „Žodis žvirb

liu išlekia, o jaučiu sugrįžta" labai 
tiktų Lenkijos vicepremjerui, žemės 
ūkio ministrui Andrzejui Lepperiui, 
kuris 2001 metais iš Seimo tribūnos 
apkaltino penkis politikus korupcija. 
Politikams apskundus A. Lepperį dėl 
jų asmens orumo įžeidimo, Varšuvos 
apeliacinis teismas įpareigojo A. Lep
perį padengti teismo išlaidas, nuteisė 
3 mėnesius kalėti lygtinai ir nurodė 
sumokėti 30,000 zlotų (26,000 litų) 
baudą. Vakarų Pamario vaivadijos 
Košalino miesto anstolis konfiskavo 
16,000 zlotų A. Lepperio algos ir tuo 

pačiu baigė vykdyti teismo paskirtą 
nuobaudą. 

Lenkijoje pirmadienį pasirodė 
ilgai laukta ir prieštaringai vertina
ma kunigo Tadeuszo įsakowicziaus-
Zalewskio knyga „Kunigai ir komu
nistinis saugumas", kurioje nuro
doma maždaug 40 su komunistiniu 
saugumu bendradarbiavusių dvasi
ninkų. Interneto svetainėje dzien-
nik.pl skelbiamos dvasininkų, kurie 
aktyviai bendradarbiavo su komunis
tiniu saugumu, pavardės. 

JAV 

NEW YORK 
Metų pabaigoje JAV ekonomiką 

gali ištikti nuosmukis, įspėja buvęs 
Federalinio iždo banko vadovas Alan 
Greenspan. „Nuosmukis gali prasi
dėti paskutiniais 2007 metų mėne
siais, nors dauguma ekspertų spėja, 
kad procesas prasidės 2008 metais", 
— pareiškė A. Greenspan verslo kon
ferencijoje New York. Pasak buvusio 
JAV centrinio banko vadovo, JAV 
ekonomika augo nuo 2001 metų, ir 
šiuo metu jau matyti dabartinio eko
nominio ciklo pabaigos požymių. 

AZIJA 

BEIJING 
Kinija nuosekliai ragina Irano 

branduolinį klausimą išspręsti tai
kiomis priemonėmis, antradienį pa
reiškė šalies URM oficialusis atsto
vas Qin Gang. „Kinija ragina išspręs
ti Irano branduolinį klausimą per de
rybas ir taikiai", — sakė jis spaudos 
konferencijoje, komentuodamas Lon
done įvykusį šešeto susitikimą Irano 
klausimu. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako vyriausybė pirmadienį pa

tvirtino nacionalinio įstatymo dėl 
naftos projektą, kuris numato pada
lyti pajamas iš didelių šalies naftos 
atsargų joje gyvenančioms etninėms 
grupėms. Irako šiitų dauguma bei su
nitų ir kurdų mažuma ginčijosi, kaip 
paskirstyti pajamas iš naftos nuo 
2003 metų, kai į šalį įsiveržė JAV va
dovaujama kariuomenė. 

Pasak pareigūnų, viceprezidentui 
niekada nebuvo iškilusi jokia grėsmė. 

Netrukus po sprogimo D. Che
ney, kaip ir planuota, išvyko į sostinę 
susitikti su Afganistano prezidentu j 
Hamid Karzai. 

Sis susitikimas turėjo įvykti pir
madienį, bet buvo atidėtas, nes D. 
Cheney iš Islamabado atvykus į Bag
ramo bazę, ji buvo užpustyta. 

H. Karzai ir D. Cheney preziden
to rūmuose Kabule asmeniškai kalbė
josi 45-50 minučių — ilgiau nei pla
nuotą pusvalandį. Vėliau įvyko išplės
tinis susitikimas, kuriame dalyvavo 
personalas ir patarėjai. 

Po šio susitikimo vadovai nieko 
nekomentavo, ir D. Cheney išskrido į 
Amman kariniu lėktuvu „C-17 Glo-
bemaster", pavadintu „The Spirit of 
Strom Thurmond" — šio JAV kon
servatorių politiko garbei. 

D. Cheney Afganistane lankėsi 
tokiu metu, kai „ai Qaeda" ir Taliba-
nas persigrupuoja Pakistano ir Afga
nistano teritorijoje. 

•k* V i . 
S Krovimu gabenimas 
f laivu i visas oasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu ; visas pasautio šalis. 

Auto MFrelgm 
Automobiliu pirkimas be 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
viso{e Amerikoje. 

Smatl Packaaes TwcW&J y 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje, 

8801 78:h Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://nik.pl
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SKAUTYBES KELIAS 
25-eri metai be Onos Zailskienės 

v 

Žymiosios skautų bei visuomenės 
veikėjos prisiminimui 

E D V A R D A S S U L A I T I S 

Dar neseniai, praėjusį rudenį 
(lapkričio 24 d.), minėjome žymiosios 
skautų veikėjos ir visuomenininkės 
Onos Zailskienės gimimo šimtmetį. O 
šiomis dienomis — vasario 22 d. prisi
mename jos iškeliavimo amžinybėn 
25-metį. 

įmrnim ™~^:"~" 

Ona Zailskienė 

Sunku patikėti, jog jau praėjo 
ketvirtis šimtmečio nuo šios darbš
čios moters pasitraukimo iš gyvųjų 
tarpo. Ilgus metus gyvenant O. Zails
kienės kaimynystėje, Cicero mieste, 
buvo proga iš arti stebėti jos darbus, 
gėrėtis jos veikla įvairiose srityse. 

Siame straipsnyje nesigilinsime 
plačiau į jos darbus Lietuvoje. Tačiau 
bent trumpai reikia pasakyti, kad ji 
gimė Kuršėnuose, mokėsi Šiauliuose 

ir Marijampolėje, mokytojavo Mažei
kių ir Vilniaus pradžios mokyklose. 
Jos didžiausia meilė — bendravimas 
su jaunimu. Todėl nuo pat jaunystės 
įsijungė i skautų gretas. Turėdama 
ypatingų gabumų, ji tuoj pateko į 
vadovaujančias pozicijas, pradžioje 
buvo Mažeikių skaučių tuntininke, 
1937 m. pakelta į skautininkes. 

1944 m. pasitraukus į Vokietiją, 
Ingolštato stovykloje įsteigė skaučių 
„Šešupės" tuntą ir jam vadovavo. 
1948 m. jai atiteko vyr. skautininkes 
pavaduotojos pareigos. 

1944 m. atvykus į JAV ir apsi
gyvenus Cicero lietuvių telkinyje. O. 
Zailskienės veikla dar labiau išsi
plėtė. Čia ji greitai perėmė vyriausios 
skautininkes pareigas, kurias ėjo 
dešimtį metų. 

Ji buvo Cicero lituanistinės mo
kyklos atgaivintoja ir pirmoji jos 
vedėja. Tuoj pat įsijungė į Cicero 
BALFo veiklą: tapo skyriaus pirmi
ninke, vėliau jo direktore. Cicero O. 
Zailskienė įsteigė Vasario 16-osios 
gimnazijos rėmėjų būrelį ir daug 
prisidėjo prie sėkmingo jo veikimo. 

„Padėti, pag i r t i i r padėkot i" 

Tai buvo O. Zailskienės visuome
ninės veiklos moto, kurį jį vykdė visu 
kruopštumu, įdėdama visą širdį. Ji 
visada būdavo matoma su šypsena 
lūpose, niekada jai netrūkdavo gra
žių, padrąsinančių, paginančių žo
džių, padėkos pareiškimo visiems, 
kurie kartu su ja dirbo. 

Pareigingumas, ištesėjimas, tar
nyba artimui, religinė bei tautinė 
ištikimybė buvo jos kasdieninės veik
los palydovai. 

O. Zailskienė turėjo Dievo dova
ną; ji mokėjo pritraukti kitus lietu
viškam darbui! Tai ji darydavo ne 
vien tik asmeniniuose susitikimuose, 

Ona ir Pranas Zailskai. 

bet ir spaudoje bei radijo bangomis. 
Ji sakydavo: „Kilni lietuvio širdis — 
kaip toji žvakė, nuo kurios užsidega 
ir kita, ir taip viena širdis uždega 
tūkstančius kitų". Kiek daug jaunų 
širdžių O. Zailskienė yra uždegusi 
lietuviškai ar artimo pagalbos darbui! 

v 

Šiandien žvelgiu į atsiliepimus 
apie O. Zailskienę spaudoje, kuriuose 
yra išvardijami šios neeilinės tautie
tės darbai lietuviškuose baruose. Tie 
pageltę puslapiai byloja apie jos di
delę ir gerą širdį, kuria, beje, nedaž
nas gali pasigirti. 

Šį kuklų Onos Zailskienės prisi
minimą norisi baigti jos trumpomis 
mintimis, kurios daugelį iš mūsų gali 
pastūmėti darbams lietuviškuose dir
vonuose. 

„Lietuvių tauta yra lyg milžiniš
kas ąžuolas, kuris savo šakomis ir 
šakelėmis apgaubia viso pasaulio 
žemynus, kad kiekviena jo šaka ir 
šakelė ima sultis iš tos pačios Lie
tuvos žemės, kad augina tuos pačius 
lapus, tas pačias giles ir šlama ta 
pačia kalba. Jei nustosime būti to 
ąžuolo gyvosios dalys, mes būsime ne 
kas kita, kaip to ąžuolo nudžiūvusios 
šakos, be žiedų, be lapų, be šlamesio, 
kurias vėjas išmėtys sunykimui, jos 
pavirs trąšomis, kad augtų ir klestėtų 
kitos kilmės ąžuolai — kitos tautos, 
kitų tautų vaikai". 

Nors jau 25-eri metai praėjo nuo 
O. Zailskienės mirties, tačiau jos dar
bai ir mintys niekada nebus pamiršti 

•ją pažinojusių tautiečių! 

Prisimenant fil. Gražiną Musteikytę SKELBIMAI 
Kai buvau dar studentė ir gyve

nau Amerikos rytiniame pakrašty, 
atvažiuodavau į akademinio skautų 
sąjūdžio stovyklas Indiana Dunes 
valstybiniame parke, Indianoje. Ma
ne žavėjo ir t raukė labai gyva Čikagos 
lietuvių ir ypač skautiškojo jaunimo 
veikla, nes nuo mažų dienų buvau 
skautė. 

Stovyklaudama susipažinau su 
daugybe bendraamžių ir bendramin
čių, tačiau ypatingą įspūdį nuo pat 
pirmojo susitikimo paliko Gražina 
Musteikytė. 

Visus, kurie Gražiną pažinojo, 
žavėjo ne tik jos išorinis, bet ir vidinis 
grožis. Ji buvo labai šilta, miela, 
draugiška, kukli, nuoširdi, darbšti, 
pareiginga ir protinga. Tomis charak
terio savybėmis Dievas Gražiną su 
kaupu apdovanojo. Gražina baigė 
biochemijos mokslus bakalauro laip
sniu St. Xavier kolegijoje ir magistro 
laipsniu Chicago universitete, Čika
goje. Be to, ji dar gilino savo studijas 
mikrobiologijos srityje Sorbonne uni
versitete, Paryžiuje. 

Gražina turėjo labai daug gerų 
draugų ir draugių, mudviejų draugys
tė ypač gražiai suklestėjo skautiškoje 
ir lietuviškoje visuomeninėje veikloje, 

Gražina Musteikytė. 

kai 1960 metais atsikėliau gyventi į 
Čikagą. 

Prisimenu, kaip ne kartą tauti
niais drabužiais pasipuošusioms teko 
laukti prie miesto mero Richard Da-
ley raštinės durų, kad išeidamas stab

telėtų prie mūsų kurios nors „dele
gacijos" ir pasirašytų sveikinimą ar 
proklamaciją vienokiam ar kitokiam 
lietuviškam renginiui ar reikalui. 
Kartais tekdavo palydėti ALTo ar 
BALFo organizacijų veikėjus, sveiki
nant įvairius aukštus Amerikos pa
reigūnus, netgi prisegti prezidentui 
Truman gėlę, kai jis kartą lankėsi 
Navy Pier, Čikagoje. 

Draugystė su Gražina rišo mus 
akademinio skautų sąjūdžio gretose 
ir filisterių skautų veikloje. Kai Gra
žina mirė 1974 metais, ji buvo Vydū
no fondo patikėtinė Illinois valstijai. 
Jos indėlis akademikų skautų veiklo
je buvo didelis. 

Nors prabėgo 32 metai, kai jos 
netekom, visiems, kurie Gražiną pa
žinojo, ji liko sava ir artima. Labai 
reikšminga, kad jos šviesiam atmini
mui iš jos mamytės a.a. Gražinos 
Musteikienės palikimo Vydūno fon
dui bus teikiamos stipendijos bio
chemiją studijuojantiems lietuvių 
kilmės jaunuoliams. Lietuvos jau
nimą Vydūno fondo didžioji mecenatė 
Gražina Musteikienė labai mylėjo. 
Juo rūpinosi ir tikėjo. 

fil. R i tonė R u d a i t i e n ė 

PASLAUGOS 

SANTECHNIKOS 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 2 4 / 7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaiuenė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 
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Vokiečiai Lietuvoje renkasi 
aktyvu poilsį 

Baltijos turizmo centro Berlyne 
duomenimis, vokiečiai išlieka labiau
siai Lietuvą lankantys užsienio turis
tai. Nors pastaraisiais metais jie yra 
gerokai pasikeitę. Pagyvenusius nos
talgijos turistus keičia praeities emo
cijomis r ^besusaistyti žmonės. 

Daugiau kaip 200 turizmo firmų 
Vokietijoje siūlo keliauti po Baltijos 
šalis (dažnai į traukiant Lenkiją ir 
Sankt Peterburgą). Septynios kelio
nių firmos Vokietijoje savo dėmesį 
yra sutelkusios tik į Baltijos šalis, 
taip pat - į Lietuvą. 

Į s p ū d i n g i a u s i a - Kuršių ner i j a 

Vasario 7-11 dienomis Hambur
ge įvykusioje turizmo mugėje per 
tūkstantį parodos dalyvių reprezen
tavo 80 šalių. 

„Hamburge, skirtingai nei pietų 
Vokietijoje, niekam nereikia aiškinti, 
kas yra Baltijos šalys", - „Klaipėdai" 
sakė penkerius metus Berlyne vei
kiančio Baltijos šalių turizmo centro 
vadovė latvė Anda Šildė. Jos vado
vaujamo centro pastangomis Estija, 
Latvija ir Lietuva buvo pristatytos 
vienu solidžiu stendu - „Baltikum", 
apie kurį tarsi satelitai būrėsi priva
čios firmos, dažniausiai „parduo
dančios" ne kurią nors atskirą šalį, o 
kar tu visas Baltijos šalis ir Sankt 
Peterburgą Rusijoje. 

Bene labiausiai akį traukė gru
pės Neringos verslininkų sukurtas 
atskiras Kuršių nerijos stendas: kopų 
fone puikavosi kurėno kopija, kur
šiškos trobos langas „rodė" filmus 
apie Neringą, tautiniais rūbais vil
kintys neringiškiai traukė pamario 
krašto dainas. Čia galėjai pasigar
džiuoti juoda duona ir lietuviškais 
lašiniais. Atsiliepdama į Hamburgo 
mugės pagrindinę temą - dviračių 
turizmas ir sveikatingumas - nerin
giškių viešoji įstaiga „Irklakojis" 
siūlė aštuonių dienų kelionę dvira
čiais, kanojomis ir pėsčiomis po Ne
muno deltą, Kuršių neriją ir Kuršių 
marias. Kelionės programoje - susi
pažinimui su lietuvių kultūra skirta 
folkloro vakaronė. 

„ P a r d u o t i " L i e t u v ą — sunku 

Kalbinti Baltijos turizmo specia
listai vieningai tvirtino, jog parduoti 
Lietuvą Vokietijos turizmo rinkoje 
tampa vis sunkiau. Kyla reikalavimai 
ir kokybei, ir kainai. Daugelis žmo
nių keliones užsisako tiesiogiai inter
netu be firmų pagalbos. Todėl priva
lu pasiūlyti tokią kelionę, kurią pa
čiam žmogui susiorganizuoti būtų 
sunku. Kaip pastebėjo „Schnieder 
reisen" Hamburge firmos vady
bininkė lietuvė Vaida Okens (Ok-
kens), vokiečiai yra pasisotinę netgi 
Nida. Jie jau norėtų ramesnių, ne 
taip „išlaižytų" kaimelių. Parduoti 
dvi savaites poilsio Nidoje darosi vis 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
4rer=—i First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

sunkiau. Nors apskritai Kuršių neri
ja yra neabejotinas turistų „masa
las". 

Klaipėda, pasak Vaidos, liko tik 
pravažiuojamas miestas, kai joje ap-
sistoji vienai nakčiai pakeliui j apž
valginę kelionę po Baltijos šalis. Po
puliariausiomis ir geriausiai perka
momis kelionėmis V Okens įvardijo 
klasikinę tapusią kelionę privačiu 
automobiliu „Baltijos šalys ir Kuršių 
nerija" (kai firma iki smulkmenų 
parengia visą kelionės planą), dvira
čių turą palei Baltiją bei maršrutą 
„Kuršių nerija ir Klaipėdos kraštas". 

„Nehrung reisen" firmos ben
drasavininkė Aušra Feser pasikeiti
mą turizmo rinkoje taikliai pavadino: 
„Visi nori veiksmo". Pasak jos, į Lie
tuvą vokiečiai jau nebebijo atvažiuoti 
ir su autonameliais, ypač daug pagei
daujančių keliauti dviračiais. Norėtų 
jie ir sveikatingumoprogramų, tačiau 
Neringoje to nėra, o Palanga vokiečių 
netraukia. 

Dominuoja ind iv idua l ios 
kel ionės 

Andos Šildės žiniomis, užsienio 
turizmas Lietuvoje kasmet padidėja 
15-20 procentų. Dominuojantys tu
ristai vis dar išlieka vokiečiai. 75 pro
centai visų atvykstančiųjų renkasi 
individualias keliones, tai yra, jie no
ri patys Lietuvą pažinti „iš arti", 
ieško joje autentiškų išgyvenimų. 

Jei atmesime nostalgijos turis
tus, Lietuvoje ieškančius savo šaknų 
ar namų (pastarųjų kasmet ženkliai 
mažėja), vokiečius mūsų šalyje trau
kia mažai paliesta gamta ir savita 
kultūra. Jie ieško to, ko neranda savo 
šalyje. Vadinamieji kultūriniai turis
tai labai domisi Lietuvos architek
tūra, gamtiniu ar kultūriniu požiūriu 
vertingomis vietomis, tradiciniu 
maistu, amatais ir rankdarbiais, 
liaudies muzika. Be abejonės, juos 
domina ir vietiniai lietuviai. 

„Schnieder reisen" vadybininkė 
Vaida Okens sakė, jog labiausiai šiuo 
metu prašoma išnuomoti atskirą 
sodybą ar namą, kad būtų galima su
sikurti laužą, pasėdėti gamtoje. Deja, 
tokių pasiūlymų vokiečius dominan
čiuose Klaipėdos ar Šilutės rajonuose 
nėra daug, o Neringoje - retenybė. 

Viešbučių individualūs turistai 
pageidauja retokai. Jie mieliau ren
kasi poilsio butus, nedidelius vasar
namius su nuosavu kiemu, o dar ge
riau - sodu, daržu. 

Baltijos turizmo centro vadovė 
v 

Anda Šildė kalbėjo, jog poilsio butai 
Nidoje daugeliui vokiečių atrodo jau 
per brangūs. Jos pastebėjimu, vokie
čiai apskritai yra labai jautrūs kai
nai. Jei auga paslaugos kokybė, tai 
kaina gali būti ir aukštesnė, niekas 
dėl to neprieštaraus. Tačiau nemo
tyvuotai aukštos kainos daugelį erzi
na. 

T rūks t a rodyklių, ke l io ženklų 

Baltijos turizmo centro vadovės 
Andos Šildės pastebėjimu, į Lietuvą 
atvykstančių turistų vidutinis am
žius - 43 metai. Vadinasi tokio am
žiaus žmonės yra sveiki, turi pinigų 
ir nori aktyviai pailsėti. Tokie turis
tai pageidauja, pavyzdžiui, kem
pingų, dviračių, vandens turizmo. 

Nurodant lankytinas vietas visa
da kyla klausimas, o kaip užsienio 
turistui susiorientuoti Lietuvoje. 
Atokesnėse nuo sostinės vietose nėra 

Akių l ig i ! specialistai ? ? ? | Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ U G O S - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRi DALLAS PRUNSKIS, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
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.i l l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kabėti angliškai arba EetuviškaL 
4647 VV. 103 St, Oak Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

ne tik svarbiausių užrašų anglų 
kalba, dažnai apkritai nėra informuo
jančių rodyklių arba jų aiškiai ne
pakanka. 

- Vakarų žmonėms įprasta, jog 
kelio ženklai informuoja kas keli met
rai, tuo tarpu Lietuvoje jie išdėstyti 
kas keli ar keliolika kilometrų. Todėl 
užsieniečiai klaidžioja ir, regis, nie
kam tai nerūpi, - sako A. Šildė. 

Kita blogybė - esama informacija 
dėl prasto vertimo pateikiama darky
ta anglų ar vokiečių kalba ir tai pel
nytai papiktina turistus. 

Dviračių keliai - kita opi turisti
nės Lietuvos vieta: jų nepakanka ar
ba ir vėl - juose per maža informa
cinių ženklų. 

Paradoksalu ir tai, jog Baltijos 
šalių informacinis centras Berlyne 
neturi pakankamai informacijos apie 
Lietuvos nacionalinius ir regioninius 
parkus, kurie ir yra pagrindiniai indi
vidualių turistų traukos centrai. 

Palyginti su Latvija ar Estija, 
Lietuva nusipelno kritikos ir todėl, 
kad iki šiol nėra parengusi vieningų 
reklaminių katalogų, skirtų viešbu
čiams ir kaimo turizmui. 

Avial ini jos įvarė „ | k a m p ą " 

Pavasaris jau čia pat, o turisti
nėms firmoms dar nėra žinomos 
skrydžių iš Vokietijos į Lietuvą kai
nos. Nėra žinomas ir skrydžių gra
fikas. Turizmo specialistai apimti 
panikos. 

- Dar tokio chaoso nėra buvę. 
Girdėjom kalbant, kad nebebus skry
džių iš Palangos į Hamburgą, tačiau 
konkrečiai nieko nežinome, - nepa
sitenkinimą išreiškė Hildegarda Vi-
lovait „Litauen reisen GmbH" firmos 

vadovė. 
„Nehrung reisen" bendrasa

vininkė Aušra Feser sakė, kad visi 
sėdi tarsi ant parako statinės. Tokia 
Lietuvos avialinijų politika žlugdo ne 
tik jų verslą, bet ir klientų pasi
tikėjimą mūsų šalimi. 

Negana to, visi klausia, kodėl 
skrydžiai į Lietuvą tokie brangūs? 
300 euru už 1,5 valandos kelionę į abi 
puses - siaubinga suma! 

H. Vilovait nuomone, reiktų ko
reguoti ir skrydžių laiką. Turistai, 
norėdami iš Nidos į Palangą atvykti 7 
valandos skrydžiui, privalėjo Nidoje 
keltis rytą pusę penkių. 

Būtinas pigus ir patogus skrydis 
iš Vilniaus į Palangą, nes juo pasi
naudotų visi iš Berlyno į Vilnių at-
skrendantys turistai. 

H. Vilovait pastebėjimu, turiz
mo plėtrai labai pasi tarnautų ir 
anksčiau buvę užsakomieji reisai. 

Baltijos turizmo centro vadovė 
Anda Šildė tvirtino, jog avialinijų su
kurta situacija turizmui yra pati 
kenksmingiausia. Anot jos, bet koks 
informacijos t rūkumas ar dažnas 
grafiko keitimas pakerta turisto pa
sitikėjimą svečia šalimi. Pavyzdžiui, 
LAL lėktuvai į Vokietiją kar ta i s 
skrenda, kartais - ne. 

Keltų linijoje aiškus tik maršru
tas „Kylis - Klaipėda". Iki šiol, pasak 
A. Šildės, jos vadovaujamas centras 
neturi informacijos, ar plauks keltas 
ateinančią vasarą iš Zasnico į Klai
pėdą, ar ne. Vokiečiai, kurie įpratę 
planuoti iš anksto, neslepia susierzi
nimo, mat daugeliui kelias iš Zasnico 
būtų trumpesnis ir patogesnis. 

Ra imonda R a v a i t y t ė - M e y e r 
„Klaipėda" 

—7; -T 

http://www.illinoispain.com
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Improvizacijos švent iniame vakare 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje 2007 m. kovo 3 d., 

šeštadienį, visus maloniai kviečia į dailės ir muzikos improvizacijų vakarą 
kartu švęsti mums brangias šventes - Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną - Va
sario 16-ąją ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - Kovo 11-ąją. 

Šventinis vakaras vyks 2007 m. kovo 3 d., šeštadienį, Pasaulio Lietuvių 
centre (14911 127th Street, Lemont, II 60439). 6 vai. v. jungtinė dailininkų darbų 
paroda (Lietuvių dailės muziejuje); 7:30 vai. v. džiazo - lietuvių liaudies ir 
klasikinės muzikos - šokio koncertas (Lie'uvių Fondo salėje). 

Pristatome parodos „Improvizacijos" autorius. 

Ši paroda — kvietimas improvi
zuoti, improvizuoti spalvomis, formo
mis,, dimensijomis, improvizuoti savo 
jausmais ir mintimis, improvizuoti 
akimirka, kurią Įtakoja garsas, nuo
taika, išgyvenimai, kokie jie bebūna. 
Improvizacija — tai galimybė būti 
žaismingu, neužsisklęsti, tačiau leisti 
vidiniam nutrūktgalviškumui išsisk
leisti, nesidrovint, kad kas nors ne 
taip. Improvizacijoj viskas galima ir 
priimtina, ką bepasirinktum — temą, 
kompoziciją, dydį. 

. Nora Aušrienė, Amerikos lie
tuvių meno draugija. 
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Vytautas O. Virkau gimė Šiau
liuose, studijavo Čikagos meno insti
tute. Daug metų dėstė meno studiją, 
grafiką, tapybą, vadovavo meno fa
kultetui North Central kolegijoje, 
Naperville miestelyje. Jo tapyboje at
sispindi gamtinis abstrakcionizmas, 
darbai formalizuoti. Nors motyvus 
renkasi iš gamtos, dažnai darbai 
gimsta studijoje. JAV LB kultūros 
tarybos 2005-ųjų metų Dailės premi
jos laureatas. 

Vidas" Zimkus kuria 2 - 3 di
mensijų ,,mix media" darbus. Darbai 
šilti, išlaiko natūralias medžiagų sa
vybes, spalvas ir tekstūrą. Kartais su
kuria funkcionalius' darbus — švies
tuvus, tačiau estetiškoji pusė labiau 
išryškinama — daiktas tampa meno 
kūriniu. 

„Mano kūryba — natūralių me
džiagų, — odos, medžio, molio ir se
nienų sintezė. Ieškai šiuolaikinės 
estetikos senuose unikaliuose daly
kuose. Jaučiu silpnybę neįprastiems 
simboliams — tiesiog mėgaujuosi 
jiems sutelkdamas savo išraišką. Pa
tinka balansuoti tarp realybės ir nea
pibrėžtumo, paliekant žiūrovo teis
mui idėjos gyli" (V Zimkus). 

Britta Cruz: „Gimiau Vokie
tijoje ir prieš atvykdama i Ameriką 
gyvenau Ispanijoje ir Siaurės Afri
koje. Parodos pavadinimas siejasi su 
mano viduriniu vardu 'Improviza
cijos'. Paprastai suplanuoju darbą ir 
jo kompoziciją, tačiau džiaugiuosi ir 
atsiduodu medžiagos 'vedimui'. Ma
no aistra — naujos ir nebandytos me
džiagos — jau tapo būtinybė. Būtų 
sunku kūrybiškai augti, nepaisant 
naujų priemonių, neimprovizuojant 
jomis ir tuo pačiu neleidžiant sau 
atsiduoti netikėtumams. Aš visuomet 
kviečiu žiūrovą išbandyti meno kūri
nius juos liečiant, jaučiant ir besimė
gaujant". 

Audronė Adomavičienė kuria 
batikas, tapo ant stiklo. Dažnai kuria 
moterų figūras, veidus, yra sukūrusi 
daugybę ciklų paukščių, augalų 
motyvais. 

„'Savo kūrybą matau kaip leng
vą žaidimą be taisyklių — kaip ama
tą, kuris metams bėgant darosi leng
vesnis, nereikalaujantis kūrybinių 
kančių. Viskas — tik dekoracija'. Šie 
Donaldo Kajoko žodžiai galėtų būti 
tarsi moto mano kūrybai". Audronė 
gimė Klaipėdoje, studijavo Klaipėdos 
vizualinių menų katedroje. Daug me
tų yra Lietuvos Jūrų muziejaus dai
lininke Dalyvavo daugybėje perso
nai i n :ų :r grupinių parodų. 

Nomeda Grumadą: „Mano 

skulptūrų pagrindins objektas yra 
moteris. Mano darbai minimalistiniai 
— nedaug detalių, spalvų ir medžia
gos, tačiau aš leidžiu kalbėti pačiai 
formai ir subtiliai kūrinio tekstūrai. 
Dažniausiai naudoju natūralias me
džiagas — popierių, medį, vatą... Man 
svarbu, kad darbas būtų atliktas pre
ciziškai: medžio gabalėliai susmeigti 
vienas šalia kito, vienodu ritmu, kad 
atskleistų unikalias moters kūno for
mas, taip kaip ir užtapyti vatos ga
balėliai, sukuriantys mumijos pavida
lą. Aš visuomet atvira naujiems ieš
kojimams ir idėjoms. Esu baigusi 
Kauno meno universitetą, dizaino ir 
architektūros specialybę". 

JAV LB kultūros tarybos 2006-
ųjų metų Dailės premijos laureatė. 

Nomeda Grumadą prie savo skulp
tūros. Laimos Apanavičienės nuotr. 

Rimas Vizgirda išbandė įvai
rias keramikos technologijas. Didelis 
atradimas Rimui buvo grįžti prie sa
vo tėvų šaknų: „Mano darbai yra įta
koti mano kelionių į Lietuvą, kuomet 
aplankiau kraštą dar sovietiniu laiku 
ir jau po išsivadavimo. Tai kūriniai, 
sukeliantys paslapties ir nežinomy
bės jausmą. Jie buvo sukurti beste
bint Lietuvą išsilaisvinimo periodu. 
Žiūrint iš perspektyvos, jie yra tarsi 
metafora, atspindinti mano paties ry
šį su tėvyne, tai tarsi savotiškas suar
tėjimas su savo šaknimis po 50-ies 
metų... ir šiuo metu, kai aš pats turiu 
augančią šeimą, matau savo kūrinius 
tarsi pamatą, kuris atspindi mano sū
nų ryšį su jų šeimomis ir tėvyne, 
esančia toli nuo jų gimtosios vietos". 

Henrieta Vepštienė — kera
mikė, mėgstanti natūralias spalvas ir 
formas. Subtiliai jaučia medžiagą, 
žiezdama ir formuodama indą, atsk
leidžia jo gražiausias savybes. 

„Gimiau Šiauliuose, baigiau Uni-
versity of Illinois, Urbana-Cham-
paign. Studijavau fotografiją ir gra
fiką Čikagos meno institute, o kera
mikos srityje gilinausi Lili Street bei 
Chicago Park District studijose. Da
lyvavau grupinėje keramikos parodo
je Čiurlionio galerijoje, taip pat Ame
rikos lietuvių Dailininkų draugijos 
parodose" (H. Vepštienė). 

Dr. Audrius Plioplys 31 metus 
dirba neurologu ir jau 30 metų yra 
profesionalus dailininkas. Jo neuro

loginiai ir neurobiologiniai darbai at
liekami, ieškant galimybių išgydyti 
sergančiuosius nuo autizmo iki Alz-
heimerio. Savo meno kūriniuose jis 
atsiduoda metaforiniams ieškoji
mams apie sąmonę, galvojimą ir min
čių tėkmę. Visas meno procesas tam
pa tarsi medicininių tyrimų laborato
rija perkelta į meno studiją. Dr. Plio
plys sujungia į vieną savo neurologi
nius ir neuromokslinius tyrimus su 
savo menine kūryba. Darbai ryškūs, 
abstraktūs, kuriami ciklais. 

Mary Strasevič ius — tapytoja 
abstrakcionistė. Jos darbuose vyrauja 
stiprios spalvos, metaforų, vaizdų, 
formų ir linijų derinys. 

„Esu Vokietijoje gimusi tapytoja 
abstrakcionistė. Mano šeimoje (tėvai 
lietuviškos kilmės) daugelis rinkosi 
gydytojų ir psichologų specialybes. 
Nebuvo kas įtakotų mano pasirinki
mą tapti dailininke. Išskyrus labai 
turtingą lietuvių tautinį meną. Vis 
dėlto menas tapo mano gyvenimo ais
tra. Kaip Jungas pasakė: 'Viskas turi 
prasmę'. Svarbu yra laiku pastebėti. 
Kai aš kuriu, mano sąmonė tarsi na
tūraliai išrutuliuoja visą procesą. Tai 
tarsi intuicija susiliejanti su mąsty
mu. Vaizdiniai gimsta improvizuojant 
avangardinio džiazo įtakoje (C. Dol-
phy, J. Coltrane, C. Mingus, etc). 
Spalvos atsiranda tepant plonus ir 
peršviečiamus fonų vualius. Piešinio 
kokybė sudaryta iš linijų, formų ir erd
vės susilieja į vieną, tuo pačiu kon
trastuodama ir apsijungdama. Tai su
kuria mano asmeninį peizažą" (M. 
Strasevičius). 

N o r a Aušr ienė — keramikė, 
daugiausia dirbanti su porcelianu: 
„Porcelianas ar pieštukas — priemo
nės leidžiančios užrašyti mano mintis 
ir emocijas. Pirmiausia sau pačiai, su 
viltimi, kad vienokiu ar kitokiu kam
pu ras atgarsį kitame. Porcelianas — 
lengva ir jaut r i priemonė — žaisti, 
mąstyti, kalbėti . Priemonė sutei
kianti galimybę improvizuoti — jaus
mais, įtakomis, leidžianti akimirkai 
stabtelėti ties savimi ar tik atsiduoti 
lipdymo ir medžiagos aistrai". 

Vytauto O. Virkau sukurtas ekslib
risas. 
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Rimas Čiurlionis gimė Kaune. 
Lietuvoje. Šiuo metu gyvena ir kuria 
Čikagoje. J is dalyvavo daugelyje per
sonalinių ir grupinių parodų Lietu
voje ir JAV Tapydamas Rimas visiš
kai panyra į kūrybinį vyksmą, ieško
damas harmonijos ir lygsvaros, spal
vų tekstūros ir formų pagalba jis 
sluoksnis po sluoksnio atranda save 
spalvų erdvėje. Sių ieškojimų metu 
gimsta paveikslai, pilni svarios spal
vos ir turtingos tekstūros. 

Edward Kuliešis: „Gimiau Bu
enos Aires, Argentinoje, lietuvių šei
moje. Kai man suėjo 2 metai, mūsų 
šeima persikėlė į Čikagą. Piešiu nuo 
vaikystės, domiuosi įvairiomis meno 
formomis, nes menas man — geriau
sias saviraiškos būdas. Studijavau 
grafikos dizainą Illinois universitete 
Čikagoje. Jau daug metų dirbu pagal 
specialybę. Laisvalaikiu eksperimen
tuoju akvarele, fotografija, japonišku 
tušu". 

Parodoje taip pat dalyvaus skulp
torius Robertas Kėželis. 

Paruošė Dalia Cidzikaitė 

Posėdis dėl uždaromų 
lietuviškų parapijų 

v 

Šiandien, vasario 28 d. šaukia
mas posėdis pasitarti, pasidalinti in
formacija ir vieningai akcijai. Vienu 
laiku keliose arkivyskupijose uždaro
mos lietuvių parapijos. Tai sukėlė ne
mažą rūpesti ir pasipiktinimą lietu
vių tarpe. Vyksta akcija New York. 
Pagalbos šaukiasi Shenandoah, Sv. 
Jurgio parapijos Lietuvos vyčiai. 
Daug kas susirūpinę Čikagoje dar 
veikiančių parapijų ateitimi. Atvyks
ta nauja lietuvių banga. Kas rūpinasi 
jų dvasiniais poreikiais? 

Esam sukrėsti, kad uždaromos 
lietuviškos parapijos — Aušros Vartų, 
Manhattan, Sv. Jurgio, Shenandoah 
ir Šv. Jurgio, Niagra Falls. Saukiamas 
lietuvių organizacijų atstovų, ku
riems rūpi lietuviški reikalai, posė
dis. Lietuviškos parapijos — tai dva
siniai lietuvių židiniai, palaikantys 
mūsų dvasines vertybes, mūsų tikė
jimą ir mūsų tautiškumą. Sis kon
centruotas mūsų likusiųjų maldos ir 
etniškumo palaikymo centrų puoli
mas reikalauja vieningos akcijos, kad 

būtu atremtas. Reikia sutarti strate
giją ir vieningą akciją, kuri patenkin
tų mūsų dabartinius ir ateities porei
kius ir derintųsi su mūsų investuotu 
kapitalu į parapijas, pasikliautų tei
singu Amerikos bažnyčios vyskupų 
elgesiu. Norėtume vieningai veikti su 
kitomis etninėmis grupėmis, kurios 
taip pat yra nukentėjusios ir kurios 
jaučia, kad jų teisėti lūkesčiai nėra 
tenkinami vyskupijų. 

Posėdis vyks trečiadienį, vasario 
28 d., 2 vai. p.p. seselių kazimieriečių 
vienuolijoje, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago. Įėjimas iš Washtenaw 
St., senajame valgomajame. Posėdis 
baigsis 4 vai. p.p. 

Maloniai kviečiame dalyvauti 
visų šiais reikalis besidominčių orga
nizacijų atstovus. 

Dėl smulkesnės informacijos ga
lite skambinti 708-349-1911.' 

Amerikos l ietuvių Romos 
katal iku federacijos 

Čikagos apskrit ies komitetas 
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„Stalino dovana" 
Varšuvoje atlieka naujq 

vaidmenį 
Lenkijos sostinės gyventojai juo

kauja, kad laimingiausias Varšuvos 
žmogus yra prižiūrėtojas, kuris gyve
na viršutiniame Kultūros rūmų 
aukšte, nes jis yra vienintelis, galintis 
žiūrėti pro savo langą ir nematyti šio 
pastato. 

230 metrų aukščio neogotikinis 
dangoraižis, daugeliui pagyvenusių 
lenkų keliantis pasibjaurėjimą kaip 
priespaudos simbolis, 6-ajame de
šimtmetyje buvo „padovanotas" so
vietų diktatoriaus Stalino, bet, su
brendus pokomunistinei kartai, jis 
įgavo naują vaidmenį. 

Kultūros rūmai Varšuvoje. 

Pilkšvai rudi rūmai, stūksantys 
tarp centrinės stoties ir pagrindinio 
prekybinio rajono, atlaikė raginimus 
juos nugriauti ir dabar tapo viena 
madingiausių sostinės muzikinio 
gyvenimo vietų. 

Praėjusią savaitę pastatui buvo 
suteiktas istorinio paminklo sta
tusas. Dabar jis tampa simboliu, ro
dančiu, kaip lenkai, 1989 metais nu-
vertę komunistinį režimą, derina dvi 
nesutaikomas sistemas. 

v 

,,Sie rūmai yra mūsų miesto 
širdis. Kiekvienais metais jais naudo
jasi daugybė žmonių, - teigė pastato 
techninis direktorius ir jo valdybos 
viceprezidentas Krzysztof Markows-
ki . - Jis gali priminti seniai dingusią 
epochą, bet dabar atgimė antram gy
venimui, tarnaudamas mums vi
siems". 

Rūmai, kurie tebėra aukščiausias 
Lenkijos statinys, dominuoja sostinės 
pastatų kontūruose ir yra matomi iš 
30 km nuotolio. Specifiniai, puošnūs 
rūmai, kuriuos suprojektavo rusų 
architektas Levas Rudnevas, turi ir 
New York dangoraižio „Empire State 
Building", ir socialistinio realizmo 
bruožų. 

Dabar varšuviečiai jame įrengtus 
kino teatrus, restoranus, barus, tris 
universitetus ir kolegijas, teatro dirb
tuves, šokių ir dramos studijas bei 25 
m ilgio baseiną naudoja savo nuo
žiūra. 

„Nesvarbu, kad kadaise jis buvo 
vadinamas Stalino vardu, - teigė 
architektūros istorijos profesorius 
Marek Kviatkovski. - Jeigu norime, 
galime jam duoti (ir buvusio Lenkijos 
prezidento ir „Solidarumo" vado) 
Lech VValesa vardą. Pavadinimai 
keičiasi". 

1955 metais atidaryti buvę Josifo 
Stalino kultūros ir mokslo memo
rialiniai rūmai visoje buvusios So

vietų Sąjungos teritorijoje turi pus
tuzinį pastatų brolių, įskaitant 
Maskvos Lomonosovo universitetą. 

Rūmai, pastatyti ant Centrinės 
Varšuvos, kurią Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje beveik visiškai sugrio
vė vokiečių armija, griuvėsių, turi 
123 tūkst. kvadratinių metrų ploto, 
3,288 kambarius, sales ir kabinetus, 
42 aukštus bei 36 liftus. 

Pastatas sunaudoja tiek pat elek
tros, kiek ir 30 tūkst. gyventojų tu
rintis miestas, o jo valdyba teigia, kad 
į darbą priimtiems apsaugininkams 
prireikia dvejų metų, kol jie susipa
žįsta su visomis marmuro laiptinė
mis, salėmis, koridoriais ir pasažais. 

Eklektiškas pastato klasikinių 
kolonų, reljefų ir XX amžiaus did
vyriškų darbininkų statulų mišinys 
atspindi daugelį kitų Lenkijos sta
tinių, teigė M. Kwiatkowski. 

„L. Rudnevas keliavo po Lenkiją 
ir lankėsi jos renesansiniuose pas
tatuose. Vėliau į rūmų projektą jis 
įtraukė kai kuriuos tipiškus lenkų 
architektūros motyvus, - sakė profe
sorius. - Mano nuomone, šis pastatas 
yra veikiau lenkiškas nei rusiškas". 

Kai kas tvirtina, kad pastato 
kilmė nusveria jo vertingumą, todėl 
Varšuvai geriau būtų apsieiti be jo. 
Dėl kivirčų buvo atidėtas ir jo paskel
bimas istoriniu paminklu. 

Lech Klosiewicz iš Varšuvos po
litechnikos universiteto Architektū
ros fakulteto tvirtina, kad rūmų ar
chitektūrinė vertė menka. 

„Jauni žmonės jame randa kino 
teatrus, kavines ir barus, bet mes 
negalime pamiršti, kas mums jį 'pa
dovanojo'. Jeigu architektūrą vertin
sime pagal grožį ir naudą, šie rūmai 
mažai atitiks šiuos kriterijus. Jie yra 
bjaurūs, o daugiau kaip 60 proc. jų 
erdvės yra nepanaudota", - sakė jis. 

Tačiau Mazovijos provincijos, ku
riai priklauso sostinė Varšuva, pa
minklosaugos vadovo pavaduotojas 
Maciejus Czeredysas tvirtino, kad šis 
pastatas primena apie laikotarpį, 
kurį greitai užmiršo į laisvos rinkos 
kapitalizmą pasinėrusi šalis. 

„Šie rūmai yra toks pat totalita
rizmo simbolis kaip Versalis - abso
liutizmo", - teigė M. Czeredysas. 

Šiuose rūmuose įsikūrusi kavinė 
„Kulturalna" tapo Lenkijos „neprik
lausomos" muzikos traukos centru, 
priviliojanti į Lenkijos sostinę nau
jausias roko ir alternatyvios muzikos 
grupes, taip pat remianti folkloro 
kolektyvus iš kitų Vidurio bei Rytų 
Europos šalių. 

Pastaraisiais mėnesiais rūmuose 
koncertavo Baltarusijos grupė NRM 
ir folkloro grupė „Troifa", taip pat 
lenkų džiazo grupė „James Ashen", 
surenkančios daugybę žiūrovų. 

Kavinėje „Kulturalna" kiekvieną 
mėnesį taip pat vyksta „Vinilo 
kelionės" - 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių 
muzikos vakarai, į kuriuos susirenka 
paaugliai su to meto šukuosenomis. 

„Man šie rūmai yra susitikimų ar 
tiesiog pasivaikščiojimo vieta", - tei
gė 21 metų Varšuvos socialinių moks
lų instituto studentė Katarzyna Koj. 

„Suprantu jų keliamas istorines 
emocijas, bet man jie yra tiesiog Var
šuvos dalis, ir labai smagi dalis", -
teigė ji. 

ELTA 

A t A 
DR. GENOVAITĖ MAČIŪNIENĖ 

Mirė 2007 m. vasario 22 d., sulaukusi 89 metų amžiaus. 
Gimė 1917 m. lapkričio 20 d. Lietuvoje, Suvainiškiu miestelyje, 

buvo dukra Aleksandro ir Elzbietos (Stakėnaitė) Striku. Užaugo 
Kaune, kur baigė Aušros Vartų gimnaziją ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto Odontologijos fakultetą. 1939 m. ištekėjo už dr. Algirdo 
Maciūno. Karo metu pasitraukė į Vokietiją, o vėliau į Ameriką, kur 
apsigyveno Čikagoje, po to Jupiter, FL. Dr. Genovaitė Mačiūnienė 
padėjo įsteigti ir dirbo Vice Chairman prie Oak Tree Philanthropic 
Foundation, dėl paskyrimo pinigų gerovei ir auklėjimui Lietuvoje 
bei įvairioms Amerikos organizacijoms. 

Giliame liūdesyje liko: vyras dr. Algirdas; dukra dr. Danutė 
Mockienė su vyru dr. Vytautu ir anūkai dr. Danutė, Rimas, Andrius; 
dukra dr. Gražina McClure su vyru dr. Michael; dukra dr. Jūrarė 
Landwehr su vyru dr. Carl ir anūku Peter; sūnus dr. Robertas su 
žmona dr. Ann Failinger ir anūkai Nicholas ir Joseph; a.a. brolio 
Vytauto Striko žmona Jovita ir sūnūs dr. Raimundas su žmona dr. 
Linda McKibben ir Algis su žmona Violeta. 

Laidotuvės šeštadienį, kovo 3 d. Lemont IL. Atsisveikinimas 
įvyks 8:30 vai. ryto Petkus Lemont Funeral Home, o 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. 
Mišių, a.a. Genovaitė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicago, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti. 

Nul iūdusi šeima 

DIAKONŲ ŠVENTIMAI 
Sausio 20 d. Vilniaus Šv. Juozapo 

kunigų seminarijos koplyčioje Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis 
diakonais įšventino akolitus Mareką 
Butkevičių, Saulių Bužauską Edvar
dą Dukelį, Vitalijų Kiselį, Zbignevą 
Mickevičių, Povilą Narijauską, Marių 
Žukauską ir Kaišiadorių vyskupijos 
akolitą Algirdą Akelaitį. Šventimuose 
dalyvavo šventinamuosius ugdę kuni
gai, dėstytojai, bičiuliai ir šeimų na
riai, Vilniaus seminarijos parengia
mojo kurso vadovai ir auklėtiniai. 

Šv. Mišias aukojo Vilniaus arki
vyskupas metropolitas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, Kunigų semi
narijos rektorius kun. Robertas Ša-
laševičius, iš JAV atvykęs mons. Jur
gis R. Šarauskas bei apie 30 Vilniaus 

arkivyskupijos ir Kaišiadorių vys
kupijos kunigų. Per pamokslą kardi
nolas A. J. Bačkis kalbėjo apie pa
šaukimo į kunigystę svarbą ir pras
mę. Jis drąsino šventinamuosius savo 
tarnystėje prisiminti Jeremijo žo
džius apie tai, jog Dievas kiekvieną 
pažįsta ir dovanoja savo pašaukimą. 
Ganytojas išreiškė troškimą, kad 
įšventinti diakonai visą gyvenimą 
liktų Jėzaus artumoje, brangintų ir 
dažnai skaitytų Šv. Raštą. Kardinolas 
taip pat priminė pal. J. Matulaičio 
dažnai kartotą mintį: „Jausti su 
Bažnyčia", kvietė visada likti vieny
bėje su Bažnyčios mokymu, palaikyti 
vieniems kitus, įvairiai ugdyti tar
pusavio vienybę. 
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AR LIETUVA YRA NACIJA? 
Mūsų „Draugas" pasiekia mus 

gerokai vėluodamas, kartais net 
mėnesį. Tai pašto įstaigų kaltė, ir 
mūsų pastangos pataisyti padėtį 
neatnešė vaisių. Taigi sausio 19-osios 
laikraštis mus pasiekė labai vėlai, bet 
ne per vėlai padėkoti Vytautui 
Visockui už jo straipsnį, kuris, kaip ir 
kiti jo straipsniai, palieka mums ilgai 
atmintyje. 

Tos pačios dienos laikraštyje mū
sų padėka skiriama redaktorei Da
nutei Bindokienei už smerkimą žo-
džių „nacija", „nacionalinis" ir pan. 

Prieš 68 metus Kaišiadorių 
miesto aikštėje, priversto dalyvavimo 
„mitinge" metu, mes, mokinukai (bu

vau 7 metų), turėjome dainuoti „in
ternacionalą". To žodžio, kaip ir aikš
tėje susirinkusių parsidavėlių iškeltų 
kumščių, neapykantos Lietuvai, ne
užmiršau iki šios dienos. Tuo metu 
tėvelis jau sėdėjo Marijampolės ka
lėjime, suimtas pirmosiomis okupaci
jos dienomis. 

Jau labai seniai nusikratėme 
„vergai nužemintieji" titulo, taip pat 
„inter", bet „nacionalas" kažkaip pa
liko, kaip negyjanti liga: vieniems la
bai kartus prisiminimas, kitiems gal 
tų laikų ilgesys. 

Žibutė Masaitienė 
Antanas Masaitis 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švyturys i r sargas! 
P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Sv. K a z i m i e r o kongregac i jos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin
tąja, o taip pat kartu švęsti Sv. Ka
zimiero šventę. Iškilmingos Mišios -
šeštadienį, kovo 3 d., 9:30 vai. r. sese
lių motiniškajame name, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago. Mišias au
kos Svč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios kun. Jaunius 
Kelpšas. 

• J a u n i m o c e n t r o p a v a s a r i n ė 
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 papuo
šalų, knygų, meno dirbinių, saldu
mynų, margučių, verbų ir t.t. Vai
kams juokdarys dovanos balionus, 
praves žaidimus suaugusiems, bus lo
terija. Sekmadienį 10:30 vai. r. tėvų 
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios. 1 vai. 
p.p. vyks koncertas, kuriame daly
vaus jaunieji talentai, vadovaujami 
mokytojos Jolantos Banienės ir vo
kalinė instrumentinė humoristinė 
trupė „Padainuokim ten, kur sto
vim". Kavinėje pasivaišinsite lietu
višku maistu. Stalus galite užsisa
kyti tel. 708-447-4501 (Milda Ša
tienė) arba 708-636-6837 (Anelė Po
cienė). Kviečiame visus apsilankyti 
pavasarinėje mugėje. 

• K o v o 10 d. 9 va i . r. Montessori 
mokyklėlės „Žiburėlis", 14911 127th 
Street, Lemont,' Atvirų durų diena. 
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8891. 

• Č i k a g o s l i e tuv ių skau ta i kovo 
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę Ka
ziuko mugę PLC naujuosiuose Jauni
mo rūmuose (Lemont). Norintys pre
kiauti mugėje gali kreiptis į Dainių 
Brazaitį tel. 708-525-2846 arba para
šyti ei. laišką adresu: boozaitis@hot-
mail.com 

• K v i e č i a m e va ikus i r t ėve l ius į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. 
Claremont Ave., Chicago) atliks mu
zikinį spektaklį pagal J. Erlicko poe
ziją 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. 

• Sekmadien i , kovo 18 d., visi 
kviečiami susiburti apmąstymams 
apie Jėzaus kančią, mirtį ir Prisi
kėlimą. Kun. Valdo Aušros, kun. An
tano Saulaičio, SJ, ir „Dainavos" an
samblio meno vadovo Dariaus Po-
likaičio sukurta muzikinė, meditaci
nė erdvė leis iš naujo išgyventi Ve
lykinės paslapties šventumą. Girdė
site skaitinius iš Sv. Rašto ir Teodoro 
Dubois kantatą „Septyni paskutinieji 
Kristaus žodžiai", kurią atliks solis
tai: Lijana Kopūstaitė-Pauletti, Linas 
Sprindys, David Dubois, vargoninin
kas Ričardas Šokas, kamerinis or
kestras ir Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava". Renginio pradžia — 3 
vai. p.p. Trinity Lutheran bažnyčioje 
(6850 W. 159 th Street, Tinley Park). 
Bilietus (15 dol. auka) galima įsigyti 
„Seklyčioje", PLC krautuvėlėje „Do
vanėlė" ir renginio dieną prie įėjimo. 
Koncerto pelnas skiriamas JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos „Paguodos 
telefonui". 

• l i t u a n i s t i n i ų mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Ryšium su Lietuvoje šiais 
metais vykstančia dainų švente, pa
keistas mokytojų tobulinimosi kursų 
laikas. Kursai Dainavoje šiais metais 
vyks birželio 24 - liepos 1 dienomis. 
Tel. pasiteiravimui: 630-435-6349 
(Audronė Elvikienė) arba e-paštas: 

audronee@gmail.com 
juratel24@yahoo.com 

Kovo 4 d., sekmadienį 
PiiC, BočiijL menėje 

(14911127th Street, Lemont) 
vyks lituanistiniu mokyklų 

Mokytojų horvfer&tooyeu 
9 vai. r. Šv. Mišios Pal. J. Matulaičio misijoje. 
10 vai. n — registracija. 
10:20 vai. r. JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė 
atidarys konferenciją. 
10:30 vai. r. Paskaita ,JCodėl Jonukas išsiblaškęs, o Gretutei funkcio
nuoja darbingai. Susipažinimas su proto vystymosi procesais'*. 
Paskaitininke -— Daiva Navickienė. 
Diskusijos. 
Kviečiame atvykti visus mokytojus. 

Vasario 25 d., sekmadieni, 230 vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje PLC, 
Lemont. vyko gražios Vytauto Maželio knygos „Portretai" sutiktuvės. | 
sutiktuves atėję V. Maželio fotomeno mėgėjai su Įdomumu išklausė 
Stasio Goštauto paskaitos apie patf fotomenininką ir jo knygą. Jono 
Kuprio nuotraukoje: Stasys Goštautas. 
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L ie tuv ių fondo p i lna te i s ia i n a r i a i y r a kvieč iami s iūlyt i L F No
m i n a c i j ų komisi ja i k a n d i d a t u s į LF Di rek tor ių t a rybą i r K o n t r o l ė s 
komis i ją ik i 2007 m. kovo 1 d., pa s iunč ian t kand ida to /ė s v a r d ą , 
p a v a r d ę , t e le fono n u m e r i , t r u m p ą biografiją i r paa i šk in imą a p i e 
k a n d i d a t o kval i f ikaci jas be i v i suomeninę pa t i r t } , be i r a š t i š k ą k a n 
d i d a t o su t ik imą . 

K a n d i d a t a i s ga l i b ū t i t i k p i lna te is ia i L F n a r i a i . S iū lymus i r su
t i k i m u s p a š t u , f a k s u a r b a e-paštu siųsti : L i t h u a n i a n F o u n d a t i o n , 
L F Nominac i jų komisi ja , 14911 127th S t ree t , Lemont , IL 60439. 
F a k s a s : 630-257-1647, e-paštas: admin@li thfund.org 

Š. m. kovo 11 d., 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas 
kviečia { 

lietuviškų filmų vakarą 
Europos Sąjungos filmų festivalyje 

„Gene Siskel" 
kino centre 

(The Gene Siskel Film Center, 164 North State Street,Chicago, IL 60601) 
Pradžia 5 vai. p.p. 

(ėjimas - 9 dol., studentams - 7 dol. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases. 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , I L 60629 
T e l . 773-776-8700 

ToD free 24 h r . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeš tad . 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont , I L 

„Genio" mokyklėlės, Oakland, CA, mokinukai. 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773-5S5-9SOO 

http://mail.com
mailto:audronee@gmail.com
mailto:juratel24@yahoo.com
http://www.HAftnid.wrf
mailto:admin@lithfund.org

