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JAV priešraketinis skydas kursto 
politines aistras Europoje 

JAV priešraketinis skydas Aliaskoje. 

Briuselis, kovo 23 d. („Reu-
ters"/BNS) — Seniai puoselėjama 
Amerikos svajonė sukurti priešrake-
tinės gynybos skydą visuomet kurstė 
nemažas politines aistras Europoje. 

Tačiau turbūt nedaug kas galėjo 
prognozuoti, kad Vašingtono pasiū
lymas Lenkijai ir Čekijai jų teritori
joje statyti JAV priešraketinės gyny
bos sistemos elementus sukels tokią 
nepasitenkinimo audrą ir netgi pa
skatins kai kuriuos Europos politi
kus prabilti apie galimą naujo šalto
jo karo pradžią. 

„Atrodo, tarsi vėl būtų 1983-ie-
ji", — šią savaitę konferencijoje pa
reiškė buvęs NATO generalinio sek
retoriaus pavaduotojas Norman Ray, 
primindamas Nukelta | 7 psl. 

Komisija: A. Matulevičius nebuvo KGB agentas 
Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — 

Penktadienį posėdžiavusi Liustra-
cijos komisija nepatvirtino, kad par
lamentaras Algimantas Matulevičius 
turėjo ryšių su sovietų KGB. 

Komisijos atstovai žurnalistams 
pareiškė, kad negavo pakankamai 
įrodymų, patvirtinančių tokią prie
laidą. 

„Jokių tą patvirtinančių doku
mentų mes neturime. Iš VSD pateik
tų dokumentų tik aišku, kad buvo 
KGB bandymų ištirti šitą žmogų", — 
po posėdžio BNS sakė Liustracijos 
komisijos pirmininkė Dalia Kuodytė. 

Komisija vertino ketvirtadienį 
Valstybės saugumo departamento 

perduotą medžiagą dėl galimo A. Ma
tulevičiaus bendradarbiavimo su 
SSRS Valstybės saugumo komitetu. 

VSD generalinis direktorius Ar
vydas Pocius, praėjusią savaitę kalbė
damas Seime, pareiškė, esą surinkta 
pakankamai medžiagos, patvirtinan
čios, jo teigimu. Seimo Nacionalinio 
ir gynybos komiteto (NSGK) pirmi
ninko A- Matulevičiaus praeities ry
šius su sovietiniu saugumu. 

Antradienį VSD kreipėsi į Seimo 
pirmininką Viktorą Muntianą su siū
lymu panaikinti parlamentaro teisę 
dirbti su slapta informacija, tvirtin
damas, jog A. Matulevičius, pildyda
mas anketą gauti tokį leidimą, nuslė

pė savo biografijos faktus. Sprendimo 
tikimasi kitą savaitę. 

VSD atstovas spaudai Vytautas 
Makauskas sakė, kad Liustracijos ko
misijos išvada pati savaime nepadaro 
nepagrįstu prašymo atimti iš A. Ma
tulevičiaus teisę dirbti su įslaptinta 
informacija. 

Pasak jo, VSD nesiekė įrodyti, 
kad A. Matulevičius sąmoningai ben
dradarbiavo su KGB, nes tai yra mi
nėtos komisijos kompetencijoje, o at
kreipė dėmesį, kad jis nuslėpė savo 
kontaktus su šia okupacinės valsty
bės represine struktūra, kai pildė an
ketą dėl leidimo dirbti su įslaptinta 
informacija. , 
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V. Zirinovskio padėjėją nužudę 
lietuviai kalės ilgus metus 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — Už 
skandalingojo Rusijos politiko Vla
dimiro Zirinovskio padėjėjo Gena
dijaus Dzenio ir jo asmens sargybi
nio nužudymą Maskvoje Lietuvos pi
lietis Laisvūnas Jurys kalės 15 metų. 

Lietuvos apeliacinis teismas 
penktadieni sušvelnino nuteistajam 
paskirtą 17 metų laisvės atėmimo 
bausmę ir ją sutrumpino dvejais me
tais, atsižvelgęs į tai, kad nuteistasis 
padėjo išaiškinti šį sunkų nusikalti
mą. 

Apeliacinis teismas konstatavo, 
jog skirdamas bausmę 37 metų L. 
Juriui pirmosios instancijos teismas 
netinkamai motyvavo bausmės sky
rimą, todėl skyrė per griežtą baus
mę, pranešė teismo atstovė spaudai. 

Apeliacinės instancijos teismas 
pripažino lengvinančia aplinkybe 
anksčiau neįvertintą faktą, jog L. Ju
rys prisipažino padaręs nusikalti-

Vladimiras Žirinovskis 

mus ir padėjo išsiaiškinti kitą as
menį, dalyvavusį nužudant G. Dzenį 
ir jo asmens sargybinį, todėl sušvel
nino jam bausmę iki 15 metų. 
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IRS mokesčių 
deklaracijas 
tikrins 
griežčiau 

Čikaga, kovo 23 d. („Draugo" 
info.) — Krikščioniškos minties sa
vaitraščio „The Christian Science 
Monitor" teigimu, IRS atnaujina 
griežtą kovą su mokesčius mokėti 
vengiančiais JAV gyventojais. 

IRS duomenimis, maždaug šiuo 
metų laiku dauguma amerikiečių — 
apie 84 proc. — tvarkingai užpildo 
mokesčių deklaracijas ir, jei yra sko
lingi valstybei, sumoka mokesčius. 

Tačiau likusieji 16 proc. dekla
racijų neužpildo arba jas — sąmo
ningai ar nesąnfoningai — užpildo 
su klaidomis. Tokiu būdu valstybės 
biudžetas per metus praranda 290 
milijardų dolerių pajamų. 

Skelbiama, kad IRS grįžta prie 
praėjusio amžiaus 10 deš. dominavu
sio griežtesnio požiūrio į mokesčių 
deklaracijas. Planuojama, kad šie
met dar dagiau pajamų deklaracijų 
susilauks kruopštesnio mokesčių 
inspektorių patikrinimo. 

Labiausiai inspektorių akiratyje 
rizikuoja atsidurti dideles pajamas 
gaunantys gyventojai, taip pat smul
kiojo verslo savininkai, ypač sie
kiantys susigrąžinti nemažas sumas 
sumokėtų mokesčių. 

IRS teigia kovosianti su vis la
biau plintančiu požiūriu, kad suk
čiauti mokesčių deklaracijose yra pa
teisinama, nes mokesčių sistema 
yra netobula bei neteisinga. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • ei-paštas: draugas@ateitis.org 

Nenuilstantys papiliečiai 
Vasario 16-ojl šv. Aioyzo ateitininku Kuopoje 

Papilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai jau yra tapę 
šio skyriaus nuolatiniais korespondentais. Tai bū
tu pavyzdys ir kitoms kuopoms, kurios tikriausiai 
ne mažiau veikia, pasidalinti apie save su mumis. 

V
asario 14 ir 16 d. — tai Meilės artimui ir Meilės 
laisvai Tėvynei dienos. Minint šias nepaprastas 
dienas, mes, Papilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, 
tikrai nesėdėjome šiltuose namuose su televizo
riaus pulteliu rankose. Vasario 16-ąją paminėjome 

prasmingai, suvienydami Meilės, tautiškumo ir katali
kiškumo principus. Lygiai vidurdienį Papilės Šv. Juozapo 
bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos Vasario 16-
ajai. Jose meldėmės už visus, kovojusius už Tėvynės Ne
priklausomybę. Klebono Dainoro Židacko padedami 
meldėme, kad šiuolaikinis žmogus suvoktų, kaip svarbu 
mylėti savo Tėvynę Lietuvą — žemę, kurioje gimėme ir 
augame. Šv. Mišių metu ateitininkės, vilkėdamos tauti
niais rūbais, adoravo, kiti kuopos nariai skaitė skaitinius, 
linkėjo susirinkusiems ramybės, nešė aukas — žvakę, 
albumą „Lietuva", iš medžio išraižytą saulę, mažytę Lie
tuvos trispalvę, lininiame audekle išaustą Tautinę giesmę 
bei taip brangų Nepriklausomybei Vytį. 

Po šv. Mišių, visi sugūžėjome į Papilės kultūros na
mus, kur vyko Vasario 16-ajai skirtas minėjimas. Jame 
buvo pagerbta mūsų kuopos mylima globėja Genutė Pun-
dziuvienė, kuriai miestelio seniūnas Antanas Vaičius iš
kilmingai įteikė „Kilniausių poelgių žmogaus" nominaci
ją. Kai tik globėja nuėjo atsiimti nominantės pažymėjimo, 
šalia scenos jau spietėsi gausus būrys norinčių pasveikin
ti mūsų globėją. Scenos viduryje stovėjusi mokytoja meto
dininkė Genutė net nepastebėjo, kaip ją apsupo buvę mo

kiniai, jų tėveliai, auklėtiniai, o svarbiausia, mes, Šv. Alo
yzo kuopos ateitininkai. Visi globėjai giedojome 
„Viešpatie, laimink Ją..." Pati G. Pundziuvienė savo 
padėkos kalboje teigė: „Nesijaučiu kažkuo geresnė už 
kiekvieną iš jūsų. Tik dirbu iš meilės, atrodo, kad taip 
reikia, ir viskas... Taip širdis liepia". Sakė, kad nesijaučia 
padariusi jokio žygdarbio, bet jos gimtos žemės žmonės 
pastebi mokytojos tylius, prasmingai didelius ir gilius dar
bus. Juk sakoma, kad didieji darbai vyksta tyliai... 

Nukelta j 5 ps!. 

Nuotraukoje: Auklėtiniai sveikina glo
bėją Genutę Pundziuvienę, kuri Papi
lės miestelio buvo nominuota „Kilniau
siu poelgių žmogumi". 

Dvasinis praturtinimas Ateitininkų namuose 
Raminta Marchertienė 

J
au daug metų kaip Ateitininkų 
namų valdyba, prisidedant 
Akademiniam skautų sąjū
džiui, ruošia priešvelykinę dva
sinio susikaupimo dieną. Šie

met vasario 24 d. rytą gražus būrys 
susirinko Ateitininkų namuose, Le-
monte, pasiklausyti kun. Kęstučio 
Kevalo, atvykusio iš Putnam, CT. 
Kun. Kęstutis, Kauno seminarijos 
klierikų dvasios vadas, šiuo metu 
kapelionauja vargdienių seselių vie
nuolėms Putname ir rašo daktarato 
darbą. 

Susirinkimo pradžioje dienos ve
dėja Aldona Kamantienė pakvietė 
vyriausią rekolekcijų dalyvę, Valeriją 
Čepaitienę, uždegti žvakę, kurios 
liepsnelė lyg tikėjimo šviesa mus ly
dėjo per visą dieną. Po įžanginės mal
dos ir kunigo pristatymo prasidėjo, 
kaip ir kiekvienais metais, nuosta
bios, nepakartojamos rekolekcijos. 

Buvo trys pašnekesiai: maldos 
reikšmė, šv. Rašto pažinimas ir Kris
taus kančia ir mūsų išganymas. Įvade 
apie maldą kun. Kęstutis priminė, 
kad modernioji technologija labai 
palengvino mūsų gyvenimą, bet tuo 
pačiu įnešė daug triukšmo ir blašky
mosi, todėl dabar mums reikia kokiu 
nors būdu grįžti prie susikaupimo 
maldoje. Žodinė malda yra skirta 
sudabartinti žmogaus patirtį. Psal
mės maldose prieiname prie žmonijos 
patirties, sukauptos per daugelį me
tų. Ji išmąstyta, iškentėta. Kaip 
mąstomosios maldos pavyzdį, kuni
gas prašė pagvildenti Mergelės Ma

rijos gyvenimą — ji nesuprasdama 
kas vyksta, dėjo viską į savo širdį, pa
likdama Dievo valiai. Mums irgi neži
nomi Dievo planai, bet darome kas 
reikia, o visa kita paliekame Jo valiai. 
Kunigas davė pavyzdį ir iš Petro 
Pliumpos gyvenimo. Kai jis buvo 
komunistų kankinamas ir jam reikėjo 
stovėti šaltame vandenyje be miego, 
jis galėjo kartoti tik kelis maldos žo
džius — „Mano mielas Jėzau". Tie 
žodžiai jį palaikė per visą kankinimą. 

Šv. Raštas yra užrašyta Dievo 
patyrimo istorija, tai žydų istorija, 
bet tuo pačiu ir universali istorija. 
Kaip žydams teko iškęsti Egipto 
vergiją, taip lietuviams — Sovietų są
jungos priespaudą. Dievas Senajame 
Testamente buvo žiaurokas, bet Jis 
buvo ir geras, išvesdamas žydus į pa
žadėtąją žemę. Jėzus Senojo Tes
tamento nepanaikino, jis tik uždėjo 
„akcentus". Naujame Testamente Jė
zus parodo gailestingą Dievą, ats
kleisdamas pats save: „Kas matė ma
ne, matė Tėvą" (Jn 14:9). Nors Jėzus 
gyveno prieš 2000 metų, tačiau ir šian
dien Jis mus veikia, nes mes tebega-
lime į Jį atsiremti ir iš Jo pasimokyti. 

Iškilo klausimų: „Kodėl pasauly
je žmonės, ypač vaikai, kenčia?" Vie
nintelis atsakymas yra, kad Dievo 
planai nežinomi, bet Juo pasitikim, 
nes jis yra Dievas. Per savo kančią ir 
mirtį, Jėzus parodė savo meilę žmoni
jai. Kryžius tikinčiam žmogui yra 
meilės išraiška. Kaip suprasti rugsėjo 
11-tosios kančias New Yorke? Griu 
vėsiuose išlikusios metalinės sijos 
kryžiaus forma dabar ten tebestovi — 
tai jau yra atsakymas į šį klausimą. 

Kun. Kęstutis Kevalas 

Klausimas „Kodėl Dievas užsiima su 
manimi, eiliniu nereikšmingu žmoge
liu?" Atsakymas, kad galėčiau savo 
gyvenimu prisidėti prie Jėzaus įsi
kūnijimo pasaulyje, t.y. susijungus su 
Jėzumi, atspindėti jo paveiksle. 

Dalyviai, stiprindamiesi skaniais 
„Racine Bakery" pietumis, turėjo 
progos pabendrauti su kun. Kevalu, 
kuris, per pašnekesius pasidalinęs 
savo gyvenimo patirtimi, tapo vi
siems labai suprantamas ir mielas. 
Buvo progos susitaikymo sakramen
tui, kuriam talkino iš Jaunimo 
Centro Čikagoje atvykęs kun. Anta
nas Gražulis, SJ. Po šv. Mišių da
lyviai skirstėsi, dėkodami rengėjams 
už suteiktą progą puikiam susikau
pimui. 
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LIETUVOS PILIETYBĖS KLAUSIMU 

DARIUS FURMONAVIČ1US 

Amerikos lietuviai suvaidino 
esminį vaidmenį atkuriant ir įtvir
tinant Lietuvos valstybės nepriklau
somybę. Jungtinė Karalystė sekė 
JAy kuri nepripažino Lietuvos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą. Kana
doje, Australijoje, Prancūzijoje, Ita-
lijoje, Šveicarijoje, Vatikane taip pat 
dirbo Lietuvos diplomatinės atstovy
bės. Valstybės tęstinumas padėjo 
tvirtą pagrindą jos atkūrimui. 

Atsikūrusios Lietuvos valdžia 
nepilnai suprato šios transatlantinės 
įtakos svarbą. Aktyvus spaudimas 
prez. George Bush 1991-aisiais pa
dėjo nutraukti sovietų karinius veiks
mus Vilniuje ir sėkmingas Senato 
lobizmas pagelbėjo Lietuvai įstoti į 
NATO. Jei visi Amerikos lietuviai 
būtų galėję balsuoti, Lietuva 
tikrai būtų tapusi modernesne 
valstybe. Naivu būtų nematyti ko
munistinės nomenklatūros išskai
čiavimo: 15 proc. rusakalbių Lietu
voje, arba apie 250,000 balsų (daly
vaujant maždaug 60 proc. rinkėjų) 
lemia daugelio rinkimų baigtį. 

2006-aisiais Prunskienė, siekusi 
legalizuoti Burokevičiaus Komunistų 
partiją Lietuvoje 1991-aisiais, drauge 
su Seimo narių grupe paklausė 
Konstitucinio teismo, ar nepažeidžia 
Lietuvos pilietybės įstatymas Konsti
tucijos, jei lietuviai gali turėti dvi pi
lietybes, o rusai ir kiti ne. Konsti
tucinis teismas išaiškino, kad 2002-
ųjų Pilietybės įstatymas yra prieš
taringas ir taisytinas. Papildymais 
buvo vis plečiamas piliečių ratas. 
Konstitucinis Teismas patvirtino 
ankstesnį nutarimą, kad Lietuvos 
pilietis „kartu gali būti ir kitos val
stybės piliečiu tik atskirais įstatymo 
nustatytais atvejais ... ir ... kad dvi
gubos pilietybės atvejai turi būti ypač 
reti - išimtiniai". 

Įvertindamas Amerikos lietuvių 
nuopelnus valstybės tęstinumo dar
be, Lietuvos Seimas galėtų papildyti 
Pilietybės Įstatymą pataisa, kuria 
apibrėžtų, kad įgijęs JAy Jungtinės 
Karalystės, Kanados, Australijos, 
Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos ir 
Vatikano pilietybes (kraštų, kuriuose 
per visą okupacijos laikotarpį veikė 
nepriklausomos Lietuvos atstovybės 
ir buvo išlaikomas valstybės tęsti
numas tarptautinėje-diplomatinėje 
plotmėje), Lietuvos pilietis, jo vaikai 
ir vaikaičiai neprarado Lietuvos Res
publikos pilietybės, jei jie dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, siekiančioje at
kurti nepriklausomą Lietuvos valsty-
bę-

Tada iš tiesų visiems Amerikos 
lietuviams galėtų būti pritaikytas 
įstatymo numatytas ypatingas išimti
nis statusas, atsiradęs iš valstybės 
tęstinumo. Akivaizdu, kad Amerikos 
lietuviai, Lietuvos piliečiai, atvykę 
nuo komunizmo persekiojimo, visą 
gyvenimą sunkiai dirbę ir pastatę, 
išlaikę nuostabias lietuviškas parapi
jų bažnyčias, iš tiesų buvo ir yra daug 

tikresni Lietuvos piliečiai ir lietuviai 
nei kokie nors rusai kariškiai pen
sininkai Lietuvoje. Jei įsileidote į 
Lietuvą daugiau kaip 500,000 
svetimtaučių 90-aisiais, įsileis
kite, prašau ir pasaulio lietu
vius! 

Neteisinga, kad reikia keisti 
Konstituciją. Priešingai, būtina iš

saugoti Konstitucijos 12-ą straipsnį, 
kad „Lietuvos Respublikos pilietybė 
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo 
nustatytais pagrindais. Išskyrus įs
tatymo numatytus atskirus atvejus, 
niekas negali būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pilie
tis. Pilietybės .įgijimo ir netekimo 
tvarką nustato įstatymas". 

valstybės institucijomis bendraujanti, 
todėl ir palaikymą A. Pociui taip pat 
viešai demonstravo. 

Socialdemokratų atstovė Irena 
Šiaulienė, žinant šios partijos kilmę 
(komunistų partiją valdė KGB, jai 
duodavo užduotis, reikalavo atsiskai
tyti), kitaip negalėjo elgtis su partijos 
globotiniu, palaikė A Pociaus poziciją. 

Darbo partijos, kuri išdygo iš to 
paties kairiojo kelmo, pirmininkas 
Kęstutis Daukšys, jausdamas, kad tik 
greta socdemų jo partija dar šį tą reiš
kia, taip pat pūtė į paminėtųjų dūdą, 
priekaištavo konservatoriams už įsta
tymų nesilaikymą. 

Liberalų ir centro partijos atsto
vas Vytautas Bogušis, linkęs veltis į 
politines peštynes, taip pat naudojosi 
proga, švaistėsi savo „išminties per
liukais", žinoma, taip pat konserva
torių link. 

Tik Tėvynės sąjungos atstovė 
Rasa Juknevičienė ir Liberalų sąjū
džio vadovas Petras Auštrevičius klu
be laikėsi oriai, nepasidavė nepelny
tiems prasimanytiems kaltinimams 
bei užgauliojimams, kuriuos organi
zavo juodasis katilas, motyvuotai 
atsakinėjo į klausimus. 

Nors minimas katilas didelis ir 
nenuvalomai juodas, tikėkime, kad 
puodas nepelnytą kerštą atlaikys. 
Melo kojos ilgos, tačiau kelias trum
pas. Šį jau per toli nusitęsusį kelią 
sutrumpinti yra prezidento ir Seimo 
priedermė. 

Kaltina katilas puodq 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Juokėsi puodas, kad katilas juo
das. Tačiau, pasirodo, kartais randa 
progą katilas puodui atsilyginti — tik 
ne juoku, o kerštu. Ir ne tik puodui... 

Kalba eina apie pripažintą ir 
prisipažinus} buvus KGB rezervistu, 
veikusį išvien su okupaciniu režimu 
atgimimo metais, dabar sau į talką 
kviečianti buvusius kadrinius kagė
bistus liudininkais, tuos liudijimus 
priimančius kaip patikimus, Valsty
bės saugumo departamento (VSD) 
vadovą Arvydą Pocių ir neva soviet
mečiu buvusį KGB „patikimą asme
nį", Liustracijos komisijos nepri
pažintą bendradarbiavimu su KGB, 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininką (NSGK) 
Algimantą Matulevičių. 

VSD vadovas meta kaltinimus, kad 
jo departamento veiklą tyres NSGK 
komiteto pirmininkas gali būti „susi
jęs su KGB" ir jam reikia apriboti ga
limybes susipažinti su slapta infor
macija Tuo tarpu pats VSD vadovas 
yra akivaizdžiai susijęs su KGB kaip 
rezervistas ir tai visiškai netrukdo 
jam išlikti VSD poste, naudotis visa 
slapta informacija, panaudoti ją įtar
tiniems savo siekiams. Kaltinimų 
gūsis įsiplieskė po VSD karininko Vy
tauto Pociūno žūties Baltarusijoje 
aplinkybių, pridengtų VSD paslapties 
šydu bei prilygstančių sunkiems nu
sikaltimams, tyrimo. 

Kai purvas, pilamas ant velionio 

V Pociūno per žiniasklaidą, visuome
nės neįtikino, kai jo ištrėmimo į Bal
tarusiją priežastis ryškėjo, veikiai 
buvo ištraukta dešimtmetį vilkinta J. 
Abromavičiaus žūties byla, kuri tu
rėjo užgožti V Pociūno žūties aplinky
bių tyrimą. J. Abromavičiaus žūtis, 
VSD vadovo susieta su Bražuolės til
to bei „Lietuvos ryto" sprogdinimu, tar
si pašalino nuo A. Pociaus šešėlį, už
gulusį jį dėl V Pociūno išsiuntimo į Bal
tarusiją ir tragiško pastarojo likimo. 

Sąmoningai VSD surežisuotas 
provokuojantis A. Petruševičiaus se
kimas bei sulaikymas su įkalčiais ir 
nuteisimas taip pat buvo minimo 
spektaklio dalis, ji turėjo pasitarnauti 
VSD vadovo „rankų nusiplovimui" 
dėl V Pociūno žūties. VSD vadovo 
kurptų ir pritaikytų savo gynybai 
„priemonių" visuma bei jo „ugninga" 
kalba Seime, panašu, paveikė Seimą, 
valstybės vadovus, kurie įvilioti į „ka
tilą", palikę viliotoją ramybėje, kartu 
su juo metėsi kaltinti „puodą". 

Lietuvos televizijos kovo 21 d. 
„Spaudos klube" galėjome stebėti mi
nimo suvienytų pajėgų katilo „grie
tinėlę", kuri, „pamiršusi" V Pociūno 
žūties aplinkybių tyrimą, V Pociaus 
viešai tarsi negynė, tačiau dėl visų bė
dų, susijusių su VSD veikla, kartu su 
laidos vedėju puolė Tėvynės sąjungą 
ir jos atstovę šiame klube, Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos komi
teto bei komiteto V Pociūno žūties 
aplinkybėms tirti narę Rasą Jukne
vičienę. Apie kai kuriuos klubo daly

vius skaitytojui dera priminti, nes jie 
lėmė diskusijos eigą. 

Pirmiausia — klubo šeimininkas 
Audrius Siaurusevičius, kuris naudo
jasi teise uždavinėti klausimus ir ne 
visuomet leisti atsakyti į juos. Jis jau 
ne pirmą kartą organizuoja grupinį 
auklėjimo seansą parlamentarei Ra
sai Juknevičienei. Stojęs į akivaizdžią 
„gaspadoriaus" pozą, nevengdamas 
savo tendencingų komentarų, taip jis 
elgėsi ir šįkart. 

Vienas dalyvių — Naujosios są
jungos pirmininkas Artūras Paulaus
kas, kadrinio KGB papulkininkio sū
nus, pats bandęs pasisemti kagėbis
tinių mokslų Minsko KGB mokykloje 
(nepriėmė dėl prastos sveikatos), so
vietmečiu santarvėje su KGB dirbęs 
prokuroru, buvęs Seimo pirmininkas 
ir net laikinai ėjęs prezidento pa-

v 

reigas. Štai čia ir stabtelsime, nes su 
tuo jo laikinumu susijęs A. Pociaus 
skyrimas VSD vadovu. Taigi per labai 
trumpą laiką, netikrinęs A. Pociaus 
praeities veiklos patikimumo (neofi
cialiai, be abejonės laikinajam, prezi
dentui viskas buvo žinoma) pastarąjį 
paskyrė VSD vadovu, todėl ir klubo 
diskusijoje mūru stojo už A. Pocių. 

Valstiečių liaudininkų partijos 
pirmininkė Kazimira Prunskienė, 
KGB „krikštyta" „Šatrijos" vardu, o 
nepriklausomybės metais už nuopel
nus Rusijai tituluota Rusijos kuni
gaikštiene, savo palankumo Rusijai 
neslepianti ir šiuo metu, net be deri
nimo su valstybės vadovais su tos 

Prancūzijos lietuviai gina teisę 
turėti dviguba pilietybę 

Užsienio lietuvių inicijuotą iniciatyvą — peticiją dėl dvigubos pilietybės 
palaiko ir Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė (PrLB). Ir ne tik palaiko, bet ir 
aktyviai įsijungia į dvigubos pilietybės problemos svarstymą. 

Praeitą savaitgalį PrLB 60-mečio šventės metu Paryžiuje jau buvo surink
ti keli lapai parašų, kito susitikimo metu balandžio 1 dieną Paryžiuje jie bus 
toliau renkami. 

PrLB valdybos pirmininkas L. Maknavičius siūlo ne Paryžiuje gyvenan
tiems lietuviams taip pat atsispausdinti specialų lapą, skirtą parašų rinkimui. 
Surinktus prašus derėtų siųsti adresu: Communautė Lithuanienne en France, 
Association Lithuanienne de bienfaisance en France, 12 rue de la Couck-e, 
91540 Ormoy, France) iki balandžio 2 dienos. Balandžio 16 dieną visų kraštų, 
kur gyvena lietuviai, peticijos bus įteiktos Lietuvos Respublikos Seimui. 

Peticijos tektas: 

„JE Lietuvos Respublikos Prezidentui V. Adamkui, 
Lietuvos Respublikos Seimui, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

PrLB kreipimasis dėl dvigubos pilietybės 
Mes, žemiau pasirašiusieji Prancūzijos lietuviai, primygtinai 

prašome rasti teisinių būdų išspręsti dvigubos pilietybės problema., 
iškilusią po 2006 lapkričio 13 d. LR Konstitucinio Teismo nutarties. 
Užsienio lietuviai ir jų vaikai, ypač Europos kraštuose, nori turėti 
galimybe išlaikyti Lietuvos Respublikos pilietybę, įgijus kitos Šalies 
pilietybe. Tai mūsų prigimtinis Ir pilietinis ryšys su Lietuva. Nuo
širdžiai tikimės, kad Lietuva ras būdų nenutraukti saitų su Tautos 
dalimi. „Kur mes, ten ir Lietuva!" 

Pagal wwwJietuvlams.com 

http://wwwJietuvlams.com
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S v. Tėvas paskyrė naują 
Sao Paolo arkivyskupą 

Popiežius naujuoju Sao Paolo 
arkivyskupijos metropolitu paskyrė 
vyskupą Odilo Pedro Scherer. 57 me
tų arkivyskupas Scherer, Brazilijos 
vyskupų konferencijos generalinis 
sekretorius, ligi šiol buvo Sao Paolo 
arkivyskupo augziliaras. Sao Paolo 
yra viena iš svarbiausių Brazilijos 
arkivyskupijų, o apie 20 milijonų gy
ventojų tur int is miestas yra vienas 
didžiausių pasaulyje. 

Vienas iš pagrindinių artimiau
sių naujojo Sao Paolo arkivyskupo 
uždavinių bus priimti gegužės mė
nesį į Braziliją atvyksiantį, popiežių 
Benediktą XVI. Sv. Tėvas Brazilijos 
Aparecidos Dievo Motinos šventovėje 
atidarys V Lotynų Amerikos vyskupų 
konferenciją. Šios konferencijos ir 
apaštališkosios kelionės į Braziliją 

proga popiežius taip pat lankysis Sao 
Paolo mieste. 

Odilo Pedro Scherer daugelį me
tų dėstė filosofiją ir teologiją įvairiose 
Brazilijos kunigų seminarijose ir uni
versitetuose. 1976 metais įšventintas 
kunigu, Odilo Pedro Scherer buvo 
paskirtas Sao Paolo augziliaru 2001 
metais. Netrukus po konsekracijos 
buvo Brazilijos vyskupų išrinktas 
vyskupų konferencijos generaliniu 
sekretoriumi ketverių metų kadenci
jai . 2006 metų gruodžio mėnesį 
popiežius Benediktas XVI vyskupą 
Scherer paskyrė vienu iš V Lotynų 
Amerikos vyskupų konferencijos 
sekretorių. 

Pagal „Vatikano Radiją" 
spaudai parengė 

Neri jus Šmerauskas 

Paskirtas naujas Varšuvos arkivyskupas 
Popiežius Benediktas XVI nau

juoju Varšuvos arkivyskupu metro
politu paskyrė 57 metų vyskupą 
Kazimiežą Nyčą, kuris ligi šiol buvo 
Košalino vyskupas. J is gimė 1950 m. 
vasario 1 d. Starą Vieše, Bielsko Zy-
vieco vyskupijoje, kunigu įšventintas 
1973 m. gegužės 20 d. Baigęs mokslus 
daktaro laipsniu Liublino katalikų 
universitete, tarnavo Krokuvos met
ropolinės kurijos Katechezės sky
riuje. Nuo 1981 metų bendradarbiavo 
Skavina Dievo Gailestingumo parapi
jos sielovadoje. 1987 metais buvo 
paskirtas Krokuvos kunigų seminari
jos vicerektoriumi. 1988 m. gegužės 
14 d. buvo paskirtas Krokuvos ar
kivyskupo kardinolo Francišeko Ma-
charskio augziliaru, iš jo rankų 1998 
m. birželio 4 d. Vavelio katedroje pri
ėmė vyskupo sakrą. 2004 m. birželio 
9 d. buvo nominuotas Košalino vys
kupu. 

„XXI a m ž i u s " 
Naujasis Varšuvos arkivyskupas 
metropolitas Kazimiežas Nyčas 

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 
vizitas Kylio mieste 

Š. m. kovo 13 - 15 d. Lietuvos 
Vyskupų konferencijos pirmininkas 
Sigitas Tamkevičius ir Lietuvos „Ca
ritas" generalinis direktorius kun. 
Robertas Grigas Šlezvigo-Holšteino 
žemės (Vokietija) parlamento kvie
timu lankėsi Kylio (Kiel) mieste. 
Šlezvigo-Holšteino žemės politinio 
švietimo centro, forumo „Bažnyčia ir 
visuomenė", Vokiečių-Lietuvių drau
gijos surengtame susitikime pagrin
dinės Kylio katalikų Šv. Mikalojaus 
(St. Nikolaus) parapijos namuose 
arkivyskupas S. Tamkevičius skaitė 
paskaitą „Krikščioniškosios vertybės 
tarp totalitarinės diktatūros ir libe
ralaus dekadanso". Paskaitoje itin 
gausiai dalyvavę regiono politikai, 

žurnalistai, katalikų ir evangelikų 
dvasininkai, lietuvių kilmės ar Lie
tuvoje lankęsi vietos gyventojai ypač 
domėjosi arkivyskupo S. Tamkevi
čiaus pogrindine veikla, taikiu tikin
čiųjų teisių gynimu sovietų okupaci
jos metais ir po to sekusiu 6 metų 
įkalinimu KGB kalėjimuose ir tremti
mi Sibire. Prelegentas atsakė į dau
gybę dalyvių klausimų apie Baž
nyčios persekiojimo patirtį ir dabar
ties iššūkius krikščioniškosioms ver
tybėms agresyvaus sekuliarizmo są
lygomis - tiek Lietuvoje, tiek Vakarų 
Europoje. 

Kun. R o b e r t a s Grigas 
Pagal Bernard ina i . l t 

Minske pradėtos laikyti 
lietuviškos Mišios 

Minsko Šv. Simono ir Elenos 
bažnyčioje kovo 11 dieną pradėtos 
laikyti Šv. Mišios lietuvių kalba. Nuo 
šiol pamaldos lietuvių kalba vyks re
guliariai - kiekvieną sekmadienį 14 
vai. Šv. Simono ir Elenos bažnyčioje, 
pranešė Užsienio reikalų ministerijos 
Informacijos ir viešųjų ryšių departa
mentas. Iškilmingame renginyje da
lyvavo Minsko ir Mogiliovo arkivys
kupijos apaštalinis administratorius 
vyskupas Antonijus Demjanka ir Šv. 

Simono ir Elenos bažnyčios klebonas 
Vladislovas Zavalniukas. Baltarusijos 
katalikų bažnyčios hierarchas pa
sveikino į pamaldas susirinkusius 
Baltarusijos lietuvių bendruomenės 
atstovus ir Lietuvos ambasados Bal
tarusijoje darbuotojus Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo šventės 
proga ir pasidžiaugė, kad pagaliau ir 
Minsko lietuviai turės galimybę klau
syti šv. Mišių lietuvių kalba. 

Pagal www.lietuviams.com 

Dešimt 
patarimų 

avenios 
Būti krikščioniu, gyventi krikš

čioniškai nėra savaime suprantamas 
dalykas. Tai reikalauja valios ir pas
tangų, ko nors atsisakymo, pratybų 
ir, kartais, tikros kovos. Popiežius 
Benediktas XVI pažymi, jog malda 
krikščioniui nėra pasirinktinis daly
kas, tačiau „gyvybės arba mirties 
klausimas". Kitaip tariant, be mal
dos, be darbų tikėjimas neišvengia
mai pasmerktas sunykti ir numirti. 
Bažnyčios liturginis gyvenimas, li
turginės šventės yra skirtos padėti 
tikinčiajam išgyventi savo tikėjimą. 
Bažnyčia mums atverčia Šventąjį 
Raštą, pasiūlo tekstus, apmąstymus, 
dažnai parašytus šventumu pagar
sėjusių autorių, pateikia pavyzdžių ir 
pamokymų. Visa tai tikinčiajam pa
deda, viena vertus, geriau suvokti ir 
pagilinti tikėjimą, suprasti jo apimtį 
ir sudėtingumą, antra vertus, pažinti 
be galo turtingą Bažnyčios istorinę ir 
dvasinę tradiciją. 

Gavėnios laikas Bažnyčios litur
giniame kalendoriuje įsitvirtino VII 
amžiuje, o savo šaknimis siekia dar 
ankstesnius laikus. Tai keturiasde
šimties dienų laikas, skirtas pasi
ruošti Velykų įvykiui - išgyvenimui 
Kristaus kentėjimo, gyvybės aukos ir 
prisikėlimo slėpinių, kurie yra ker
tiniai krikščioniško tikėjimo akme
nys. 

Skirtingais laikais, skirtingose 
vietose ir tikinčiųjų bendruomenėse 
Bažnyčios istorijoje Velykoms buvo 
ruošiamasi skirtingai. Lietuvių min
tyse gavėnia labiausiai susijusi su 
pasninku, susilaikymu nuo tam tikro 
maisto ar nuo tam tikro maisto kie
kio. Tačiau pasninkas, nors ir labai 
paplitusi bei sena tradicija, yra tik 
vienas iš gavėnios išgyvenimo būdų. 
Pasninkas būtų netinkamas, jei tap
tų savęs kankinimu ar panieka savo 
kūnui. Pasninkas išlaiko autentišką 
krikščionišką prasmę tik tuomet, kai 
jis išgyvenamas su deramu širdies 
nusiteikimu, su troškimu ne tik dva
sia, bet ir kūnu vieningai išreikšti 
savo tikėjimą ir atsivertimą atliekant 
atgailą už padarytas nuodėmes. 
Pasninko praktika pasiekia savo tik
slą, jei tikinčiajam padeda palikti 
savo egoizmą, ištyrinėti save ir atver
ti savyje duris Dievui, kurio atėjimas 
žmoguje žadina džiaugsmą ir padaro 
jį iš tiesų laimingą. Čia atsiskleidžia 
Kristaus pateikto paradokso prasmė 
- kas dėl Jo atsisakys gyvenimo, iš 
tiesų jį atras. 

Yra daug gavėnios išgyvenimo 
būdų. Keičiantis kultūrai, mentalite
tui, gyvenimo sąlygoms atsiranda vis 
naujų. Pateikiame Briuselio arkivys
kupo kardinolo Godfried Danneels 10 
paprastų patarimų, kurie šiandien 
mums lengvai suprantami ir įgyven
dinami. 

Pagal „Vatikano Radiją" 
spaudai parengė 

Nerijus Šmerauskas 

1 . Melskis. Ryte ir vakare 
melskis po maldą, pvz., „Tėve 
Mūsų* ir „Sveika Marija". 

2 . Sekmadienio Evange
lijoje paieškok ir išsirink sakini 
arba minti, kuriuos apmąsty-
tum visa ateinančią savaitę. 

3 . Kaskart, kai nusiperki 
<far vieną nelabai būtiną tau 
daiktą - paaukok šį tą ir stoko
jantiems. Pertekliumi dera 
dalintis. 

4 . Kasdien padaryk gerą 
gestą ar darbą. Beje, dar prieš 
tave to paprašant. 

5 . išgirdęs tau skirtus kie
no nors nemalonius žodžius, 
susilaikyk nuo minties, kad ne
maloniai atsikirtęs sugrąžinsi 
pusiausvyrą. Geriau minutę 
patylėk ir nutrauk pašaipą spi
ralę. 

O. Jei jau 15 minučių spau
dai televizoriaus valdymo pul
teli i^ dar neradai nieko nau
dingo, — išjunk televizorių ir 
pūbemirauk su kartu gyve
nančiais žmonėmis arba atsi
versk knygą. 

T . Gavėnios laiku atsikelk 
nuo stalo su nedideliu alkio 
jausmu. Tai tikrai nedaug, pa
lyginus su dietologų griežtu
mu ir reikalavimu valdytis 
visus metus. 

8 . Atsimink, kad atleidi
mas yra susijęs su noru jį duoti. 

9 . Kažkam esi pažadėjęs 
paskambinti ar apsilankyti. 
Padaryk tai pagaliau. 

1 0 . Nepasiduok nuolai
das žadančiomis reklamomis. 
Gal iš tikro sumoėtum trečda
liu mažiau, bet gi tavo drabu
žių spinta taip pat trečdaliu 
persipildys. 
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Iš Ateit ininkų gyvenimo 

Nenuilstantys papiliečiai 

P
o iškilmingo minėjimo kas namo patraukė, o kas į 
antrus namus — pas globėją Genutę ir jos dukrą — 
mūsų visų vadovę ir vyresniąją sesę — Raimondą, 
kur vyko kuopos vakarėlio programos kūrimo ir 
repetavimo darbai. Vakare vyksiančio renginio 

tema — Meilė. Papilės ateitininkai meilės jausmą supran
ta kiek kitaip, nei didelė dalis šiuolaikinio jaunimėlio. Tai 
liudija ir visą savaitę prieš šv. Valentino dieną kuopos 
kambarėlyje vykusi Meilės ir Gerumo akcija, kur dali
nomės savo rūbeliais, perskaitytomis knygomis, net žais
lais, saldumynais su kukliau gyvenančiais vaikais. Vakaro 
idėja buvo išmokti reikšti meilę kaimynui, artimui ar 
priešingos lyties atstovui, Tėvynei ne tik prilipdyta šir
dute. Romantišku kampeliu pavirto tą vakarą mūsų kuo
pos kambarėlis. Aplink pleveno begalė žvakių liepsnelių, 
ant kilimo takelio forma išbarstyti kvepėjo raudoni džiov
inti rožių žiedlapiai, kurie simbolizavo kelią j meilę. 
Susėdome aplink jį ant atsineštų pagalvėlių. 

Renginys, kaip visada, prasidėjo giesme, kurią 
giedant, visi susikibom rankomis, tarsi perleisdami su 
kūno šiluma vienas kitam ir brolišką meilę. Po muzikinių 
garsų skaitėme citatą iš Senojo Testamento, keletą 

Atkelta iš 2 psl. 

pasakojimų apie gyvenimišką meilę, Ričardo Pa-
gojaus prasmingus žodžius iš jo knygos „Meilės 
pamokos: Kad nemylėtume kaip idiotai". 
Prasmingi žodžiai palietė ne vieno, sėdinčio 
draugų rate, ne tik širdį, bet ir akis... buvo 
ašarų... laimės ašarų. Kalbėjome apie pa
augliams būdingas problemas, vaikinus, mergi
nas, pirmus bučinius, gyvenimą ir dar daug įdo
mių temų. O kiekvienas prasmingas tekstas 
buvo įtvirtintas gražia dainele arba giesme. 
Bandėme suvokti, kas sieja meilę Tėvynei su 
meile žmogui, kam įpareigoja doro lietuvio var
das. 

Buvo ne tik susikaupimo metas. Kad visiškai 
neužsisvajotume, buvo surengta pramogėlė — 
dovanėlė. Mūsų laukė Raimondos paruošta prak
tinė užduotis. Visi gavome po mažą stiklinaitę, 
įvairiaspalvio biraus vaško, knato galelį, akme
nukų, kriauklelių ir kitokių smulkmenų, skirtų 
puošimui. Taigi, tikriausiai jau supratote, kad 
savo rankomis turėjome padaryti po žvakutę, 

kurią vėliau padovanojome draugui, kuriam tą akimirką 
labiausiai norėjosi įteikti savo darbą, pripildytą meilės ir 
šilumos. Visi — nuo trečioko iki studento — darė kaip tik 
mokėjo, buvo labai smagu. Įvykus savotiškiems mainams, 
baigėme oficialiąją dalį, visi apsikabinę sudainavome 
„Himną Meilei". O po jo būrys smaližių jau rikiavosi prie 
globėjos Genutės padovanoto torto. Vaišių turėjome ir 
patys, ypač patiko Mildos padarytas širdies formos 
„tinginys".. Draugiškai vaišinomės, linksmai klegėjome, 
šokome, dalinomės įspūdžiais, žaidėme pagalvių karą, 
buvome beprotiškai laimingi — kaip viena didelė, graži, 
mylinti šeima. 

v 

Taip ir baigėsi Papilės Sv. Aloyzo ateitininkų kuopo
je 2007-ųjų Vasario 16-oji — įsimintina, nuostabi, tuo 
pačiu ir, atrodo, paprasta diena, pripildyta Meilės Tė
vynei, Nepriklausomybei ir vieno kitam diena, praleista 
laisvoje Tėvynėje su brangiais žmonėmis, kuriuos mes 
mylime... 

Bernadeta Kulvelytė 
Aistė Gauronskaitė 

Rūta Joniškytė 
Papilės Šv. Aloyzo kuopos MAS narės 

Norite vadovauti 
MAS stovykloje? 

Moksleiviu ateitininkŲ 
sąjungos Centro valdyba 
pri ima prašymus norinčių 

vadovauti ar šiaip dirbti MAS 
vasaros stovykloje. 

Prašymai bus pri imami iki 
balandžio 1 d. Rašykite MAS 
CV pirmininkei Dainei Quinn 

e i . paštu DLNQ@aol.net 

Moksleivių ateit ininkų 
stovykla • liepos 15 -28 d. 

Dainavoje 

Prasidėjo registracija į 
Jaunųjų ateitininkų 

stovyklą 

Pasižiūrėję j Ateitininkų tinkla-
vietę www.ateitis.org rasite 
registravimo anketas ir bendre 
informaciją apie stovyklą 

Iki balandžio 8 d. pirmenybė 
registruotis bus teikiama JAS 
nariams. Po to priimsime visus 
norinčius stovyklauti pagal 
užsiregistravimo eilę. 

Turite kiausimu? 
Rašykite Laimai Aleksienei 
laleksa@ameritech.net 

JAS stovykla 
liepos 4-15 d . 

Dainavoje 

J 

Stengtasi išsirinkti tokią vietą, kad būtų 
nuokalnė, bet nebūtų vandens. Statomi jie buvo 
labai kruopščiai ir atsakingai, nes mažiausias neat
sargumas galėjo reikšti bunkeryje gyvenusių parti
zanų mirtį. Bunkeriai būdavo paslėpti taip, kad, 
nežinant tikslios jų buvimo vietos, rasti buvo ne
įmanoma. Juose gyvendavo dažniausiai mažai 
žmonių (3-4 žmonės), kad apsupčiai esant būtų ga
lima išvengti kuo mažiau aukų. 

Partizaninėje kovoje taip pat labai svarbūs 
buvo ryšininkai, kurių dėka partizanai pa

laikė ryšį tarpusavyje. Sunkiai suvokiama, kiek rei
kėjo ryžto mūsų kaimiečiams, moksleiviams, tiems, 
kurie gydė sužeistus, plovė ir taisė jų rūbus, apavą, 
rėmėjuos ir maitino, rizikuodami net savo gyvybe. 
Ir tai, kad gali būti ištremtas, patekti į lagerius, ži
nojo ir suprato kiekvienas. Partizanai, palyginti su 
jų rėmėjais, turėjo tam tikrą pranašumą. Jie turėjo 
ginklus, morališkai buvo drąsesni ir turėjo viltį, 
kad galbūt pavyks prasimušti iš apsupties. O tie, 
kurie juos rėmė, tokios vilties neturėjo. 

Pasibaigus karui, Sovietų Sąjungos valdžia 
pradėjo telkti visas įmanomas pajėgas partizani
niam judėjimui naikinti. Buvo imtasi pačių ne-
žmoniškiausių priemonių. Pirmiausiai ji siekė 
palaužti žmonių tikėjimą šviesia ateitimi, parti
zanų norą vaduoti gimtąją šalį iš okupantų prie
spaudos. Dažnai kaltindavo juos banditizmu, Tė
vynės išdavimu. Už bendravimą su partizanais bu
vo keliamos bylos, šeimos tremiamos iš gimtos ša
lies į Sibirą, iš kurio dar niekas nebuvo grįžęs. 
Todėl neretai Sibiras buvo tapatintas su mirtimi. 
Taip pat buvo pradėta verbuoti žmones. Sunku su
vokti, kaip įmanoma nepalūžti, kuomet kiekvieną 
dieną yra grasinama mirtimi. Todėl ne kiekvienas 
žmogus pajėgė išlikti ištikimas Tėvynei. Vieni 
išdavė dėl to, kad buvo papirkti. Kiti išdavė dėl to, 
kad buvo patikėję Sovietų valdžios pažadais. Treti 
— dėl keršto. Ketvirti — todėl, kad neišlaikė kan
kinimų. Penkti, kad nebūtų kankinami. Šešti išda-
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vė, kad nebūtų išvežti ir galėtų toliau gyventi savo 
tėvų žemėje. Buvo tokių, kurie išdavė, norėdami 
apsaugoti savo artimuosius. Bet dažniausiai visose 
tose išdavystėse slypėjo viena priežastis — bai
mė. 

Dėl tokios okupantų valdžios veiklos partizanų 
gyvenimas tapo sunkesnis. Jie turėdavo saugotis 
kiekvieno, net ir artimo žmogaus, išdavystės. Vieni 
žmonės, pasirašę bendradarbiavimo sutartis su 
okupantais, pakluso kiekvienam jų nurodymui ir 
sąžiningai vykdė savo pareigas, kiti, tie, kurie lei
dosi užverbuojami tam, kad nebūtų skriaudžiamos 
jų šeimos, būdavo abejose pusėse — ir su stribais, 
ir su partizanais. Pasitarę su partizanais, rasdavo 
teisingiausią sprendimą ir išvengdavo Sovietų 
Sąjungos valdžios persekiojimo. 

Tuo laikotarpiu Lietuva buvo sukaustyta bai
mės. Bijojo partizanai ir jų rėmėjai, kad gali 

būti išduoti, nukentės šeima, bus keliamos bylos, 
grės tardymai ir kankinimai, o galiausiai gąsdino ir 
šaltoji Sibiro žemė. Partizanai ėmėsi įvairių atsar
gumo priemonių: eidavo tik pas tuos žmones, ku
riais besąlygiškai pasitikėjo, nešiodavosi benzino 
buteliukus batų padams tepti, prieš įeinant į na
mus, nes benzino kvapą užuodę šunys pamesdavo 
pėdsakus. Jei partizanai pajusdavo nors menkiau
sią įtarimą dėl kokių nors piktų ketinimų ar ga
limos išdavystės, atsisakydavo siūlomo maisto. 

Nors žmonės matė, kad partizanų gyvenimas pasi
darė labai sudėtingas, jauni vaikinai, vos baigę mo
kyklą, mieliau rinkosi laisvės gynėjo gyvenimą, nei 
tarnavimą okupantų kariuomenėje ir savo tautos 
naikinimą. Būti partizanu — tai kiekvieną dieną 
jausti baimę ir mirtį. Pasitaikydavo tokių kau
tynių, po kurių gyviems išlikti praktiškai buvo neį
manoma. Apie tokias kautynes Piktagalio pievose 
pasakoja Jonas Kadžionis: „1949 m. rugpjūčio 15 
d., per Žolinę, gavome žinią, kad pas mus, Troš
kūnų girioje, yra atėję Andrioniškio krašto parti
zanai ir nori su mumis susitikti. Mes tuo laiku gy
venome bunkeryje Pusbačkių kaime, pas Petrą 
Radvilą. Dieną susitikti su partizanais išėjo civiliu 
persirengęs Juozas Silaika-Sviedrys. Buvo sutarta, 
kurioje miško vietoje jie apsistos, kad naktį galė
tume juos rasti. 

Sutemus iškeliavome ir mes. Pakeliui iš gyven
tojų gavome maisto ir naktį jau buvome 

stovykloje — Troškūnų girioje, netoli Pašilvio. Sto
vykla buvo įrengta Piktagalio krūmuose (netoli 
Rezgių gyvenvietės), prie gyventojo Dėjo sodybos. 

Dauguma partizanų jau buvo gavę ne vieną ko
vos krikštą, buvo patyrę ir drąsūs. Jautėmės gana 
saugūs, kadangi susirinko nemažas būrys parti
zanų ir visi buvome ginkluoti automatais. Pavojus 
kiltų tik išdavystės ar „miško valymo" atveju. Trys 
partizanai buvo pasišovę nueiti į Repšėnų kaimą, 
bet Kastantas savo sumanymo atsisakė; į kaimą 
išėjo tik Šviedrys su Vairu. Likusieji, sulindę į šieno 
patalus, dar ilgai šnekučiavosi, dalijosi patirtais 
išgyvenimais bei rūpesčiais, kurių partizanaujant 
tikrai netrūksta. 

Ateitis visiems buvo neaiški: juk nuolatos grė
sė mirtis. Nors gyvenime prie visko prisitaikoma ir 
su viskuo susitaikoma, mes, partizanai, buvome 
tokie pat žmonės, kaip ir daugelis — su savo dory
bėmis ir silpnybėmis, su troškimu gyventi, su lai
mės ir baimės jausmu... 

Bus daugiau. 

mailto:DLNQ@aol.net
http://www.ateitis.org
mailto:laleksa@ameritech.net
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KI ISA U S 
(E)migracija, globalizacija ir kit i baubai 

Vladas Krivickas 

Beveik vienareikšmiškai emi
gracija bei globalizacija mūsuose 
įvardijami kaip neigiami ir Lietuvai 
žalingi reiškiniai. Tokiais atvejais 
kaip įrodymas vardijamas žmonių 
bėgimas iš Lietuvos, pradedant rei
kalingų specialybių darbininkais, 
baigiant aukšto lygio profesionalų 
pasirinkimu laimės ieškoti užsienyje. 
Neigiamomis globalizacijos pasekmė
mis Įvardijamas visuomenės įpročių 
suvienodėjimas, ekonominių klanų ir 
didžiųjų korporacijų diktatas, grės
mė išnykti unikaliems papročiams 
bei retesnėms kalboms. 

Vis dėlto, kalbėdami apie emi
graciją ir globalizaciją, neretai į šiuos 
reiškinius žiūrime iš labai siauro, 
„savo kiemo" taško. O juk tai, šiek 
tiek kalambūriškai sakant, yra glo
balūs dalykai. Emigracija yra dides
nio reiškinio — pasaulinės migraci
jos — dalis. 

Globalizacija apskritai yra nela
bai vykęs terminas, nes jis apima 
ekonominius, kultūrinius, sociali
nius, geografinius, net ekologinius 
reiškinius. Tad kritikams labai leng
va prie šio daugialypio ir dėl nuolati
nio vartojimo „susidėvėjusio" termi
no prikabinti problemas, su kurio
mis globalizacija turi mažai ką ben
dra. 

Jau kelios savaitės „The New 
York Times" bestselerių sąraše figū
ruoja 27-erių metų brito Daniel Tam-
met autobiografinė knyga „Born on a 
Blue Day". Autobiografijos žanras ir 
toliau mėgaujasi pasauline sėkme — 
nemažėja žmonių, pavargusių nuo 
grožinės literatūros nesugebėjimo iš 
naujo išrasti save. Posakis „gyveni
mas įdomesnis nei literatūra" turbūt 
dar kurį laiką atrodys kaip truizmas 
pakankamam kiekiui skaitytojų, kad 
tokias knygas kaip „Born on a Blue 
Day" iškeltų į populiariausių veikalų 
sąrašo viršūnę. 

Bet ne apie litaratūrą šįkart. D. 
Tammet gyvenimo istorija mane su
domino dėl kelių priežasčių. Visų pir
ma, jaunasis britų genijus yra „tei
giamosios" migracijos ir globalizmo 

pavyzdys. Kažkodėl, pliekdami mig
raciją, užsikabiname tik už emigraci
jos, nepastebėdami, kad vis daugiau 
emigrantų grįžta į tėvynę; kad grį
žusieji paprastai užsienyje šio to iš
moksta ir tampa visapusiškesniais, 
naudingensiais tiek tėvynės, tiek pa
saulio piliečiais? 

Pavyzdžiui, lenkų emigrantai 
šiuo metu šiurpina Didžiąją Britaniją 
kaip aršūs rasistai. Britų spauda pra-

gimtąją (savo knygoje jis pasakoja 
apie vieną nutikimą, kai lietuvio bu
vo palaikytas vietiniu), bet ir daug ką 
naujo sužinojo apie save. 

Autobiografijos skyriuje, pava
dintame „Ticket to Kaunas", knygos 
autorius prisipažįsta, kad skambutis 
į organizacijos „Voluntary Services 
Overseas" būstinę buvo geriausias jo 
gyvenimo sprendimas. Britas teigia 
Lietuvoje atradęs naujų talentų ir sa-

Kadras iš Iljos Bereznicko animacinio filmo „Baubas". 

nešė, kad lenkų atžalos ne tik atsi
sako sėdėti viename suole su pakis
taniečiais, indais ar juodaodžiais, bet 
netgi vengia kabinti paltus šalia ki
tos rasės klasės draugo drabužių. 

Anksčiau ar vėliau lenkų emi
grantų vaikai išmoks savo pamoką, 
kad rasizmas ne tik yra morališkai 
blogas elgesio modelis, bet globalioje 
visuomenėje — socialiai nenaudinga 
elgesio strategija. Tie, kurie grįš į 
Lenkiją, šią žinią parveš savo tautie
čiams. (Galbūt sumuštų kitų rasių 
žmonių Lenkijoje sumažės bent ke
liomis dešimtimis?) 

D. Tammet migracijos vandeny
ne pasirinko plaukti prieš srovę. Tuo 
metu, kai lietuvaičiai atkakliai ieško 
vietos po saule Didžiojoje Britanijoje, 
anglas atvyko į Lietuvą dirbti užsie
nio kalbų mokytoju. Kelerius metus 
padirbėjęs Kaune, D. Tammet ne tik 
išmoko lietuvių kalbą beveik kaip 

vybių bei susiradęs naujų draugų 
(kelis kartus knygoje minimi Žygi
manto ir Vytauto vardai). 

Visa tai pakankamai įdomu jau 
vien dėl to, kad knyga, kurioje ne
mažai dėmesio skiriama Lietuvai ir 
lietuviams, juolab be esminių klaidų 
ir be prasivardžiavimų apie „aštria-
dančius" rytų europiečius, pateko į 
„The New York Times" bestselerių 
sąrašą. 

O dar labiau intriguoja tai, kad 
D. Tammet nėra eilinis anglų kalbos 
mokytojas. Apie šį britą pastatytas 
dokumentinis filmas, jam buvo skir
ta ištisa CBS laidos „60 minutes" at
karpa. D. Tammet yra tik vienas iš 
50 pasaulyje gyvenančių žmonių, 
sergančių reta autizmo forma — As-
pergerio sindromu. Jam gana sunku 
bendrauti su aplinkiniais, sunku iš
laikyti akių kontaktą, užmegzti san
tykius su žmonėmis. D. Tammet ir 

negausūs jo likimo draugai negali 
įsiminti žmonių veido bruožų, jiems 
sunku atsikratyti keistų įpročių (pa
vyzdžiui, britas negali palikti namų 
nesuskaičiavęs drabužių, kuriuos tuo 
metu vilki). 

Nepaisant minėtų trūkumų, D. 
Tammet yra genijus, tarsi nužengęs 
iš garsaus kino filmo „Rainman", ku
riame pagrindinį vaidmenį atliko Du-
stin Hoffman. Britas gali atmintinai 
dauginti triženklius skaičius. Jis įsi
mena ištisus puslapius skaičių sekų. 

Jam priklauso Europos rekor
das, atmintinai suskaičiuojant ilgiau-
siąpi reikšmę (22,514 skaitmenų). D. 
Tammet moka keletą kaibų. tarp jų 
lietuvių ir islandų. Pastarąją, lai
komą viena sunkiausiai išmokstamų 
pasaulio kalbų, britas išmoko per sa
vaitę. Sis faktas yra aiškiai dokumen
tuotas , projekte dalyvavo grupė 
islandų. 

Po septynių dienų studijų D. 
Tammet dalyvavo nacionalinės Islan
dijos televizijos laidoje ir puikiai su
prato visus jam užduodamus klau
simus bei i juos atsakinėjo beveik 
nedarydamas gramatinių klaidų. 

D. Tammet teigimu, gyvenimas 
svetimoje aplinkoje — Lietuvoje — 
jam padėjo geriau pritapti grįžus i tė
vynę. Apie lietuvius jis atsiliepia kaip 
apie tolerantišką tautą ir teigia, kad 
jie nemažai jo keistenybių priskyrė 
kul tūr in iams skir tumams ir ben
draudami nestatė jokių dirbtinių bar
jerų. 

Pagyvenęs Lietuvoje, britas grįžo 
į tėvynę ir ten sėkmingai gyvena. Jis 
įkūrė internetinę kalbų mokyklą ir, 
naudodamasis svečioje šalyje įgyta 
patirtimi, sėkmingai bei savarankiš
kai tvarko savo gyvenimą. 

Šiuo ir nemažai kitų atvejų, 
migracija nėra blogas dalykas, ypač 
jei pripažinsime, kad dažnai pernelyg 
greitai migraciją „apšaukiame" emi
gracija. 

Jei žmogus su ypač retu ir sudė
tingu susirgimu, vienas iš 50 pasau
lyje gyvenančių mokslo dar neišaiš
kintų genijų, gali pozityviai panaudo
ti emigracijoje įgytą patirtį, kodėl ne
manome, Nukelta j 7 psl. 

Jūroje ta ip pat gali būti 
pavojinga 

Turbūt padidintos rizikos vieta 
bus paskelbti ne tik Lietuvos keliai, 
bet ir vietiniai bei tarptautiniai van
denys. Vokietijos spaudos agentūra 
pranešė, jog praėjusią savaitę Vokie
tijos vandens policija sulaikė krovini
nį laivą, ant kurio stiebo išdidžiai ple
vėsavo Lietuvos vėliava. 

Sulaikymo priežastis — laivas 
buvo vairuojamas girto kapitono ir 
dar girtesnio mechaniko. Šeštadienio 
ryte sulaikytų lietuvių kraujyje buvo 
rasta: kapitono kraujyje 2.03 pro
milės, mechaniko — 2.94 promilės al
koholio. 

Tai, pagal kelių eismo taisykles, 
beveik keturis ir šešis kartus viršija 
leistinas normas. Į užsienio policijos 
rankas pakliuvę girti lietuviai 24 va
landas išbuvo ant sausumos — išsi
blaivyti. O kas po to? O po to ir vėl į 
plačiuosius vandenis... 

„Kie tas" priešininkas 
Arvydo Sabonio vardas vėl ir vėl 

nuskamba tai viename, tai kitame už
sienio spaudos puslapyje. Šią savaitę 
jį paminėjo Australijos spauda, pa
skelbusi apie 38-erių metų Austra
lijos NBL lygos krepšininko Mark 
Bradtke pasitraukimą iš sporto. 

Gerai žinomas krepšininkas tarp 
1988 ir 2000 metų dalyvavo net ketu
riose olimpinėse varžybose, 1993 ir 
1997 metais žaidė „Tigers" komando
je, vieną sezoną praleido NBA Phi-
ladelphia komandoje, Amerikoje. 

Viename iš interviu M. Bradtke 
sako, jog vieni rimčiausių priešininkų 
per visą jo krepšininko karjerą buvo 
amerikietis Shaąuille O'Neal ir le
gendinis Arvydas Sabonis. 

„Shaq ir Sabonis turbūt buvo 
'kiečiausi' vyrukai, su kuriais man 
teko susidurti" — komplimentų ne
gailėjo australietis. 

Lietuviai gabūs norvegų kalbai 
Norvegijos nacionalinis biuras 

nusikaltimams tirti išreiškė pageida
vimą, kad Lenkijos ir Lietuvos pilie
tybę turintys nusikaltėliai savo baus

mes atlikinėtų tėvynėse, o ne Nor
vegijoje. 

Tokiam pageidavimui minėtas 
biuras turi vieną rimtą priežastį — 
anot jo, toks sprendimas užkirstų ke
lią lenkams ir lietuviams išmokti nor
vegų kalbą ir užmegzti glaudesnius 
ryšius su Norvegijos kriminaliniu 
pasauliu 

Rytinių Norvegijos kaimynų ka
lėjimas anaiptol neatbaido. Kur kas 
didesnę pamoką jie gautų, jei bausmę 
atliktų savo šalyse — įsitikinęs Nor
vegijos nacionalinis biuras nusikalti
mams tirti. 

Statistika rodo, jog paskutiniais 
metais Lenkijos ir Lietuvos nusikal
tėlių, atliekančių bausmę Norvegijos 
kalėjimuose, padaugėjo. 

Palyginti su 23 lietuviais prieš 
penkerius metus, šiuo metu Norve
gijos kalėjimuose kali 71 lietuvis. 

Tad išvados peršasi kelios. Viena 
jų — jei motyvacija yra, išmokti 
užsienio kalbą yra visai nesunku. 
Kita —jos gali mokytis bet kur, net ir 
kalėjime. 

Eurovizi ja: p irmos prognozės 
Šiuo metu jau aišku, kokie daini

ninkai ir grupės važiuos į Eurovizijos 
dainų konkursą, vyksiantį Suomijoje. 
O su žinojimu ateina ir prognozių 
metas. 

Štai vienas iš prisiekusių Eu
rovizijos fanų, nepatingėjęs išvardinti 
visus 42 šalių dainų atlikėjus, jau iš
rinko savo numylėtinius geriausio 
vaizdo klipo, geriausio roko atlikėjo, 
grupės, dramatiškiausio, netikėčiau-
sio ir kvailiausio atlikėjo kategorijoje. 

Deja, o gal kaip tik gerai, kad lie
tuvių grupės, lietuvių žiūrovų išrink
tos atstovauti Lietuvai šiame kon
kurse, minėtame sąraše nėra. 

Lietuvių grupės „4 Fun" daina 
„Love or Leave" („Mylėk arba palik") 
daina Eurovizijos aistruolio apibūdi
nama taip: tai nuoširdi rafinuotos, gi
tara grojančios moters daina apie 
praradimų neišvengiamumą. 

Ar tai užgaus Eurovizijos 
dalyvių, komisijos ir visos Europos 
sielą — belieka spėlioti. 

Parengė Dalia Cidzikaitė 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, M> lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų praneši maiši 

;A>- prie.trskėtinis skydas kursto ooiivnei 
aistras Europoje 

Ronald Reagan svarsto „Star Wars" projekt 

Atkelta iš 1 psl. 
audringus ginčus, kurie NATO 
būstinėje virė tą dieną, kai Ronald 
Reagan administracija pristatė „Star 
Wars" priešraketinės gynybos pro
gramą. 

Tuo metu buvo būgštaujama, 
kad savo saugumu pasirūpinusioms 
Jungtinėms Valstijoms daugiau ne
berūpės Europos, kuriai grėsmę kėlė 
priešiška Sovietų Sąjunga, saugumas. 

Akivaizdu, kad dabartiniai nesu
tarimai dėl „Star Wars" programos 
įpėdinės — prezidento George W. 
Bush kuriamos mažesnio masto 
priešraketinės gynybos sistemos yra 
labiau komplikuoti nei buvę praėju
sio amžiaus devintajame dešimtmety
je, kai Vakarų šalys bent jau vie
ningai sutarė, kas yra priešas. 

Dabar nesutarimai iš esmės pra
sidėjo tik tuomet, kai Rusijos prezi
dentas Vladimiras Putinas praėjusį 
mėnesį Miunchene vykusioje saugu
mo konferencijoje užsipuolė Vašing
tono veiksmus, pavadinęs juos agre
syviu aktu Rusijos atžvilgiu. Apžval
gininkai šią V Putino žodinę ataką 
pavadino apgalvotu mėginimu su
skaldyti JAV ir Europos sąjunginin
kes. 

Vašingtonas tvirtina, kad prieš-
raketinio skydo komponentai Rytų 
Europoje bus skirti užkirsti kelią ga
limoms nedraugiškų valstybių, tokių 
kaip Iranas ir Siaurės Korėja, ata
koms, ir teigia, kad kariniu požiūriu 
tai nepakenks Rusijos raketinės gy
nybos pajėgumams. 

Tačiau tai nesutrukdė Vokietijos 
užsienio reikalų ministrui Frank-
Walter Steinmeier pažerti priekaištų 
Vašingtonui, kad jis neinformavo 
Maskvos apie savo planus, o mažes
nėms sąjungininkėms, tokioms kaip 
Liuksemburgas, užsipulti Varšuvą ir 
Prahą dėl europinio solidarumo sto
kos. 

Bene labiausiai įtempta padėtis 

susiklostė Berlyne, kur kanclerė An
gelą Merkei pareiškė nuogąstavimų, 
kad šie ginčai gali pakenkti jos pas
tangoms pradėti derybas dėl naujo 
Rusijos ir Europos Sąjungos (ES) 
bendradarbiavimo susitarimo bei už
sitikrinti Amerikos paramą naujoms 
pastangoms pasaulinėje kovoje su kli
mato kaita. 

A. Merkei konservatoriai kaltina 
mažesniuosius koalicijos partnerius 
socialdemokratus, kad šie kursto ne
sutarimus savo ugninga retorika apie 
naujas ginklavimosi varžybas, kuri 
primena praėjusio amžiaus aštuntojo 
dešimtmečio debatus dėl JAV balisti
nių raketų „Pershing" dislokavimo 
Europoje. 

„Socialdemokratai mano, kad 
rado klausimą, kuris leis jiems pa
sitelkus populizmą pasireikšti kaip 
taikos partijai", — laikraščiui „Ber-
liner Zeitung" sakė konservatyvių 
pažiūrų užsienio politikos ekspertas 
Andreas Schockenhoff. 

Tačiau vokiečių socialdemokratai 
gali pasiremti ir kitose Europos šaly
se, pirmiausia Prancūzijoje, jaučiamu 
rimtu susirūpinimu JAV planais dėl 
priešraketinio skydo. 

Paryžius šią savaitę oficialiai pa
reiškė, kad šalis neturės nieko ben
dra su jokiais priešraketiniais skydais 
ir pasikliaus savo turimomis bran
duolinėmis atgrasymo priemonėmis 
bei diplomatija užkertant kelią gali
moms grėsmėms. 

Kitose Europos šalyse įsivyravusi 
spengianti tyla. Čekijos vyriausybė 
rengiasi sunkiam darbui įtikinti rin
kėjus, kad Amerikos priešraketinės 
gynybos sistemos komponento įrengi
mas bus naudingas šaliai. Viešosios 
nuomonės apklausos rodo, kad dau
guma čekų tam nepritaria. 

JAV tvirtai apsisprendusios tęsti 
plano įgyvendinimą, ir dabar vienin
telis Europai iškilęs klausimas — ar 
ji nori likti nuošaly ar prisijungti. 

(E)migraci ja , global izaci ja ir ki t i baubai 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vikė-

Freiberga santūriai kalba apie savo 
veiklos galimybes Latvijos politikoje, 
pasibaigus prezidento įgaliojimams. 
„Tai toks baubas vaikams ir galbūt 
skandalingiems politikams baidyti", 
— sakė prezidentė ketvirtadienį in
terviu Latvijos televizijos laidoje 
„Valstybės pirmieji asmenys", pri
durdama, kad „kartais baubai būna 
labai naudingi". Į klausimą, ar gali 
įsivaizduoti save Latvijos politikoje ir 

i ateityje, V Vikė-Freiberga atsakė: 
„Niekada nežinai, kas bus", ir pri-

: minė, kad anksčiau niekada nedaly-
I vavusi politikoje ji per pastaruosius 
I aštuonerius metus prezidentė poste 
j suprato, kad politika „gali būti gana 

viliojanti ir įdomi". 

TALINAS 
Estijos valstybinis teismas ket-

: virtadienį nepatenkino nusikaltimais 
j žmoniškumui kaltinamo 88-erių Va-
i silijaus Beskovo apeliacijos ir paliko 

galioti Pilietybės ir migracijos depar-
: tamento sprendimą, įpareigojantį V 

Beskovą palikti šalį. 1999 metais 
Pernu apskrities teismas buvusį 
NKVD darbuotoją V Beskovą pripa
žino dalyvavus Estijos gyventojų rep-

I resijose penktojo dešimtmečio pa-
baigoje. Teismas nuteisė Beskovą 

| aštuonerius metus laisvės atėmimo 
j lygtinai su trejų metų bandomuoju 
' laikotarpiu. 

Atkelta iš 6 psl. 
jog tai tiesa daugelio eilinių (e)mig-
rantų atžvilgiu? 

Keliaujantys, studijuojantys, dir
bantys žmonės yra nepamainomi sa
vo šalies ambasadoriai, kartu sklei
džiantys pozityvią informaciją apie 
juos svetingai sutikusios šalies gy
ventojus. 

Emigracijos, migracijos, imi

gracijos ir globalizacijos diskusijoje 
reikėtų vengti supaprastinimų. Glo
balus žvilgsnis čia tikrai nepakenktų. 
Galiausiai, ta pati Lietuva neegzis
tuoja tik sau pačiai, kaip ir lietuviai 
nėra sau pakankami rezervate gyve
nantys marsiečiai. Jei norime turėti 
savo balsą 21-ojo amžiaus Babelyje, 
pirmiausia reikia įdėti šiek tiek pas
tangų jį pažinti. 

. . 

WASHINGTON, DC 
JAV Senato asignavimų komite

tas patvirtino biudžeto lėšų kari
niams veiksmams Irake skyrimo pa
taisas, prie kurių pridėtas karinių 
dalių išvedimo iš šios šalies iki 2008 
metų kovo grafikas. Komitetas pa
tvirtino skirti daugiau kaip 120 mlrd. 
kariniams tikslams Irake, bet drauge 
paragino pradėti išvesti iš šios smur
to niokojamos arabų šalies JAV gin
kluotųjų pajėgų karines dalis. Dis
kusijos šia tema prasideda ir Atstovų 

A TLANTiC 
or 

Rūmuose, bet jau ne komitetuose, o 
plenariniuose posėdžiuose. 

CHAPEL HTT J, 
Demokratas John Edwards ket

virtadienį pareiškė tęsiąs Jungtinių 
Valstijų prezidento rinkimų kampa
niją, nors jo žmonai Elizabeth atsi
naujino krūties vėžys, kuriuo ji susir
go 2004 metais. „Kampanija tęsiasi. 
Kampanija tęsiasi ryžtingai", — sakė 
buvęs senatorius iš North Carolina ir 
demokratų kandidatas į viceprezi
dento postą 2004-ųjų metų rinkimuo
se per spaudos konferenciją savo 
gimtajame mieste. 

JAV j 
I . 

NEW YORK 
Jungtinių Valstijų federalinis 

teismas ketvirtadienį nusprendė, kad 
1998 metais priimtas įstatymas, sie
kiantis uždrausti vaikams priėjimą 
prie pornografijos, pažeidžia JAV 
Konstitucijoje įtvirtintas žodžio lais
vės nuostatas. Sis sprendimas antri
na Amerikos pilietinių teisių sąjun-
gos iškeltam klausimui. Si organiza
cija teigia, kad Vaikų apsaugos inter
nete akto (Child Online Protection 
Act) nuostatos yra pernelyg griežtos. 
Aktas skelbia,.kad bet kuris asmuo, 
suteikiantis nepilnamečiams inter-
neto prieigą prie žalingos medžiagos, 
nusikalsta. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako vicepremjerui Salam ai Zo-

baie po mirtininko išpuolio atlieka
ma operacija, jo būklė „nėra stabili", 
penktadienį sakė vienas aukštas Ira
ko saugumo pareigūnas. Brigados ge
nerolas Qassim Moussawi valstybi
nei televizijai „Iraąiya" sakė, kad S. 
ai Zobaie patyrė daug įvairių sužeidi
mų per išpuolį, kurio metu savižudis 
susprogdino bombą. 

AFRIKA 

LAGOSAS 
Nigerijos naftos pramonės mies

te Port Hartcourt penktadienio rytą 
motorinėmis valtimis atplaukę už
puolikai pagrobė apsaugos vadovą iš 
Olandijos, dirbusį vienoje Vokietijos 
statybos kompanijoje. 

1-800-775-SEND 
www,atlanticexpresscorpxom 

Ocea, 
Kroviniu gabenimas 

&. į laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas; 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. m -% 

Auto AlrFrelgm^ 
Automobiliu pirkimas bet 
[siuntimas i visas pasauNo šaiis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smail Packaaes Trvcl 
Smulkig siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8301 78:h Ave Bridgeview, i i 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Jei. 1 800-775-7363 

http://prie.tr
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M . D . 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Sulte A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6^90 

Chiroprakt ika ir 
manual inė terap i ja 

Telefonas (708 )239 -0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West127th Street Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I. Puodžiūnienė 

HeaJthy Connection 
CNropractic & Rehao Clnk: 

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

patarimai. 
1 6 5 4 7 W . 1 5 9 S t r e e t 
Lockport , IL 6 0 4 4 " 

Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
kalbame lietuviika. 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W . 7 9 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD T U M M A L A , M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAWXXOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te!. 773-471-3300 

Ginekologi ja 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics oi Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos daktarai i r chirurgai 
10811 W. 143"* SL Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospitai 
Silver Cross Hospitai, Christ Hospitai 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas. 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospitai 

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
•ra«DALLASPRUNSKlS,MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E lg in: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispa in .com 

Akių ligos 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių Ilgos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (706) 636-6622 
Holy Cross Hospitai, «410S oly L 

Tel. (773) 884-7960 

Dr . EUCIJUS LELIS 
Akių ligos ir ch i ru rg i j a 

1192 VVafter S t Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. * 2 0 0 

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

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS UGOS 

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

Valandos pagal susitarimą, kasdien, 
išskyrus sr:krnadier" 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT7JNAS, 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 

JAV LB KV Socialiniu reikalu taryba 
2 7 1 1 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tei. 773-476-2655; fax. 773^436-6906 

PATOLOGINIS LOSIMAS: 
VIS DAR TIKITĖS PAGAUTI SĖKMĘ 

UŽ SKVERNO? 
Dėl to, kad patologinis (t.y., 

asmenybę visiškai užvaldęs ir todėl 
nekritiškai vertinamas, nekontroliuo
jamu potraukiu virtęs) lošimas yra ne 
mažesnė problema nei alkoholizmas 
ar narkotikų vartojimas, specialistai 
nebesiginčija jau seniai. Dėl šios 
bėdos, taip pat, kaip ir dėl šalia pa
minėtų, žlunga šeimos ir karjeros, 
prarandamas turtas, bei, kas baisiau
sia, vykstant palaipsninei asmenybės 
degradacijai, prarandama dvasinė 
pusiausvyra. 

Vis dėlto, lošimo yda yra gana 
paplitusi. Iš dalies dėl to, kad siūlo
mas legalus, lengvai prieinamas lais
valaikio praleidimo būdas, derinamas 
su patraukliais priedais — pradedant 
siūlomais nemokamais pietumis jūsų 
miesto upėje plūduriuojančiame kazi-
no-laive ir baigiant pasaulinio lygio 
žvaigždžių pasirodymais kazino sos
tinėje Las Vegas. Be abejonės, reikš
mės turi ir tai, kad, skirtingai nei al
koholis ar narkotikai, lošimas iš es
mės neturi akivaizdaus fizinio povei
kio - tik psichologinį, todėl, viena 
vertus, yra lengviau nuslepiamas nuo 
pašalinių, kita vertus, visuomenėje 
dažnai vertinamas kaip mažiau 
kenksmingas. 

Kaip ten bebūtų, nekontroliuo
jamų lošėjų yra gana daug ir lošimas 
jau seniai tapo viena mėgstamiausių 
šiuolaikinės visuomenės laisvalaikio 
praleidimo formų. Dėl jau minėtų 
priežasčių (prieinamumo, patrauklu
mo) lošimą renkasi vis daugiau pa
gyvenusių žmonių, kurie, savo ruož
tu, yra bene patraukliausia klientų 
grupė šio verslo organizatoriams. 
Skirtingai nei nuolat darbais užsi
vertę jų vaikai ar „laisvų" pinigų ne
turintys į gyvenimą dar tik besikabi-
nantys, anūkai, šie žmonės paprastai 
turi ir laiko, ir santaupų, leidžiančių 
lankytis lošimo namuose. Tad nenuos
tabu, jog, pagal statistinius duome
nis, pagyvenusių lošėjų skaičius per 
šiek tiek daugiau nei 20 metų išaugo 
daugiau nei dvigubai (nuo 35 proc. 
1975-aisiais iki 80 proc. 1998-aisiais 
metais, pagal University of Chicago 
National Opinion Research Center 
duomenis). 

Be abejo, lošėjų yra įvairaus 
amžiaus, tačiau būtent pagyvenusių 
žmonių atveju, rizika įsivelti į prik
lausomybę nuo lošimo ir tiesiogine 
prasme pastatyti ant kortos (ar 
ruletės) savo finansinę ateitį bei emo
cinę gerovę yra pati didžiausia. Žino
ma, daugelis žmonių iš tiesų vertina 
lošimą tik kaip laisvalaikio praleidi
mo būdą. Kita vertus, atitinkamai 
susiklosčius aplinkybėms, dažnas iš 
reguliariai laisvalaikį lošimo namuo
se leidžiančių žmonių gali tapti pa
tologinio potraukio auka. Pagrindi
nės priežastys, dėl kurių lošimas gali 
peraugti į patologinį paprastai yra 
šios: 

• Noras atsikratyti vienatvės bei 
nuobodulio, kuomet asmuo neturi 
jokių kitų socialinių įgūdžių palaiky
mo galimybių (nedalyvauja jokioje 
veikloje, neturi galimybės lankytis 
renginiuose, neturi draugų). Šiai ka
tegorijai taip pat priklausytų norin
tieji „pabėgti" nuo kasdienių prob
lemų ar išgyvenimų, tarkime, skyry
bų ar artimo žmogaus mirties atveju. 
Tokie žmonės į kazino visų pirma 
eina pabendrauti, užsimiršti bei 
pasilinksminti - ir net nepastebi, 
kaip palieka krupjė rankose mėnesi
nių ar net metinių pajamų dydžio su
mas. 

• Žmonės, „bėgantys" nuo fizinio 
skausmo. Kaip bebūtų keista, atlie
kant apklausas, nemažai apklaustų 
sergančiųjų ir nuolat kenčiančių 
skausmą žmonių, besilankančių loši
mo namuose, prisipažino, kad įtemp
ta emocinė veikla bei adrenalino kie
kis, gaunamas lošiant, jiems padeda 
lengviau kęsti kūno skausmus. 

• Kai kurie žmonės nuoširdžiai 
tiki, jog lošimo pagalba gali pataisyti 
savo pašlijusius finansinius reikalus 
bei užsitikrinti papildomų pajamų se
natvei. Juos įkvepia pranešimai apie 
fantastiškas kitų laimėtas sumas. 
Net pralošę dideles sumas, jie nuolat 
bando „atsilošti" ir klimpsta vis gi
liau į šį liūną. 

Kaip kovoti su lošimo manija? 
Pirmiausia, visuomet derėtų atsi
minti, jog lošimas - tik pramoga, o ne 
būdas netikėtai praturtėti. Neabe
jokite, kad lošimo namų savininkai 
pirmiausia siekia susikurti gerovę 
sau, o ne jums. Jei planuojate vykti į 
kazino, iš anksto nuspręskite, kiek 
pinigų galite sau leisti pralošti - lai
kykite tai pramogos kaina. Pasiim
kite tik tiek pinigų, kiek nutarėte. 
Atsidūrę netoli kazino esančio banko-
mato, apeikite jį iš tolo, kad nepasi
duotumėte ūmioms pagundoms iš
tuštinti banko sąskaitą. 

Vertinkite lošimą tik kaip vieną 
iš daugelio mėgstamų užsiėmimų. 
Neleiskite, kad jis taptų ryšių su 
draugais bei šeimynykščiais pakai
talu ar būdu „pabėgti" nuo prob
lemų. 

Perskaitykite šį straipsnį iki 
galo! Taip pat - ir bet kurią kitą pa
sitaikančią literatūrą, kurioje apta
riami patologinio lošimo pavojai, o ne 
vien nepažįstamų žmonių pasakoji
mai apie stebuklingus laimėjimus 
kazino. 

Kaip atskirti patologinius lošėjus 
nuo tiesiog kazino mėgstančių lan
kytis žmonių? Šie žmonės, be abejo, 
lankosi kazino ne dažnai, bet itin 
dažnai, praleidžia ten tiek laiko, jog 
dėl to neišvengiamai susiaurėja jų 
interesų ratas, prasideda konfliktai 
su namiškiais, nutrūsta ryšiai su 
draugais. Nukelta į 9 psl. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 Konfidencialumas 

garantuojamas 

Skambinki te nemokamai 
kiekvieną ketvirtadienį, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)] 

http://www.illinoispain.com
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 009 
atsakymai 

Ver t ika l i a i : 
1. „Ford". 2. Sietynas. 3. Vertelga. 4. Pora. 5. Bebras. 7. Korida. 9. Aidas. 

10. Troja. 13. Romantika. 14. Mičiganas. 15. Aukcionas. 16. Oranžinis. 19. 
„Nivea". 20. Oslas. 21. Taiga. 22. Stuba. 23. Skara. 30. Vaivoras. 31. Jau
natis . 32. Italai. 33. Sėkla. 34. Namai. 35. Etapas. 39. Ekiu. 40. Sent. 

H o r i z o n t a l i a i : 
6.„Žizel". 8. Venera. 10. Trejos. 11. Diktatūra. 12. Star. 14. Magnolija. 

16. Odra. 17. Sočis. 18. Audra. 20. Ostas. 24. Milašius. 25. Technika. 26. 
Laiku. 27. Pertvara. 28. Brošiūra. 29. Svaja. 32. Ikras. 34. Namie. 36. Teta. 
37. Sėjinukas*. 38. Stos. 39. Eldoradas. 41. Tanoka. 42. Iešmas. 43. Vagis. 

Kryžiažodžio atsakymas: Vaizduotės gal ia . 

PATOLOGINIS LOSIMAS 

Dantų gydytojai 

A t k e l t a iš 8 ps l . 
Ilgainiui pakinta jų suvokimas, 

dalykai, atrodę svarbūs, staiga nebe
t enka reikšmės: nesutvarkyti , ap
šnerkšti namai, paūmėjusios ligos, 
neapmokėtos sąskaitos jau nebedaro 
jokio įspūdžio. Užtat atsiranda naujų 
„projektų" bei reikmių, kurioms pri
reikia vis daugiau pinigų - j i e kaulija
mi iš namiškių arba skolinami iš 
banko, išparduodamas turtas . Slepia
ma, kur ir kaip panaudojami tiek 
pinigai, tiek - laikas. Galiausiai vi
siškai suprastėja psichologinė būse
na, apninka nuolatinis nerimas, dep
resija, kurie vis gilėja, proporcingai 
didėjant prarandamam lošimo na
muose turtui. 

Kur kreiptis, jei jus ar ką nors iš 
artimųjų apniko ši blogybė? Nacio
nal inė patologinio lošimo taryba 
(National Council on Problem Gamb-
ling) siūlo kreiptis nemokamu, ištisą 

parą veikiančiu telefonu 1-800-522-
4700. Čia ne tik išklausys jūsų, ta
čiau taip pat patars, kokios paslaugos 
bei kovos su lošimo priklausomybe 
būdai jums būtų priimtiniausi. 
Panašiai kaip alkoholizmo atveju, 
veikia nemažai anoniminių savitar
pio pagalbos grupių, skirtų pato
loginiams lošėjams bei jų artimie
siems (pvz., Gamblers Anonymous, 
apie kurią daugiau informacijos gali
ma rasti internete, www.gambler-
s anonymous .o rg ) . Priklausomai 
nuo valstijos, egzistuoja ir specialios, 
valdžios įstaigų išlaikomos progra
mos, skirtos padėti atsikratyti pato
loginio lošimo ydoms. Kaip ir kitų 
priklausomybių atveju, svarbiausia 
yra apsipręsti žengti pirmą žingsnį 
sveiko, produktyvaus gyvenimo link. 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą 
parengė Vaida Malecka i tė 

lįfpf* „Neringos" Stovyklos 
LIETUVIŲ KALBA 

Liepos 1-7 d. — Šeimų stovykla 
Liepos 8-22 d. — 8-16 m. vaikams 
Liepos 22-28 d. — Tęsinys 13-16 m. vaikams 
Rugpj. 19-26 d. — Aštuonios Meno Dienos 

Neringoje Suaugusiems 

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS 
ANGLŲ KALBA 

v 

Birželio 23-27 d. — Seimų stovykla 
Liepos 29-Rugpj. 11d . — 7 - 6 m. vaikams 
Liepos 11-18 d. — Tęsinys 13-16 m. vaikams 

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

stovyklas „Neringos" stovyklavietėje Vermonte 

IEŠKO DARBO 

* Pagyvenusi moteris ieško žmonių 
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali 
dirbti 7 dienas. Turi patirtį, rekomen
dacijas, skaniai gamina maistą. Tel. 708-
344-8226. 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų 
šeimoje. Dirbu su visomis aparatūromis 
su sunkiais ligoniais. Labai geros reko
mendacijos. Tel. 773-396-9232. 

bilis, rekomendacijos. Tel. 773-344-
8829. 

* 39 m. moteris ieško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo. Tel. 708-
691-8650. 

* Šeima ieško įstaigų valymo vakarais, 
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-
8650. 

* Moteris, turinti patirties, rekomen- * Vyras, turintis žalią kortą, rekomen
dacijas, ieško darbo su vaikais ar pagy- dacijas, vairuojantis automobilį, kalban-
venusiais žmonėmis. Tel. 708-691- tis lietuviškai, rusiškai, lenkiškai (anglų 
1906. kalba buitinė), ieško darbo prižiūrėti 

pagyvenusius žmones. Gali pakeisti sa-
* Vyras ieško darbo pagyvenusių žmo- vaitgaliais ar išleisti atostogų. Tel. 773-
nių priežiūroje. Anglų kalba, automo- 430-3711. 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10S.640S.KirweryHvvy,wak>vvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thSt. 
Sulte 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

318 W. Touhy Avemie 
ParkRidge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

Dr . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St Chteago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

BiMgMBMagMSJgMagiaaagMBraiaBMaiB^ a 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

msTp™ 

40-24 235th Street 
40-24 235th Street Dougiaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 
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• 3 turistinės kelionės f Lietuvą ir Pabaltijį \ 
l aplankant Dainų ir Šokių šventę. J 
•Dėl Informacijos skambinkite Ritai PenčyHenei^ 
\m . • 

Web slte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE CIKACOIE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 
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http://www.gambler-
http://sanonymous.org
mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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ŠEIMOS MENO LOBIŲ BEIEŠKANT 
DALIA ANCEVICIENE-
VERBICKAITE 

Kaip ir kiti užsienio lietuviai, 
pirmą kartą keliaujantys į Lietuvą, 
mes taip pat planavome daug kur 
apsilankyti, daug ką pamatyti. Labai 
norėjome pamatyti mano vyro Algio 
mamytės kapą, jo sesers ir mano bro
lio kapus. Norėjome aplankyti vie
toves, kurias iš jaunystės taip gražiai 
prisiminėme, ir susitikti su giminė
mis, su kuriais, atrodo, visą amžių 
susirašinėjome, bet asmeniškai jų ne
pažinome. Tačiau mes dar turėjome 
ir kitą tikslą: surasti giminių meno 
darbus ir ypač pamatyti tų darbų 
originalus. 

Pirmasis sustojimas toje „ieško
jimų kelionėje" buvo Kaune. Tėvelio 
krikšto dukra mus nuvežė į M. K. 
Čiurlionio muziejų. Čia ieškojome dė
dės Petro Verbicko grafikos darbų. 
Laimingu atveju, pavyko susitikti su 
archyvo direktoriumi, kuris buvo 
susipažinęs su Verbicko menu. 

Rytojaus dieną, pagal susitarimą, 
grįžome į muziejų, perėjome ilgus, 
šaltus, cementinius muziejaus kori
dorius ir patekome į nurodytą kam
barį. Buvo labai džiugu prieš save 
matyti „Vestuvininkus". Šio paveiks
lo nuotrauką pirmą kartą išvydome 
„Drauge" dar sovietų okupacijos lai
kais. Tėvelis, Antanas Verbickas, tuoj 
atpažino savo pusbrolio meną ir iš 
laikraščio išsikirpo tą nuotrauką. 

Nuotrauką padidinome, įrėmi
nome ir ji pas mus ant sienos „gyve
na" jau apie 35-erius metus. 

Taigi, pirmasis, ieškojimas pa
vyko — muziejuje radome „Vestuvi
ninkų" originalą. 

Pusbrolio Petro Verbicko paveikslą 
„Vestuvininkai" radome M. K. Čiur
lionio muziejuje Kaune. 

Kita paieška taip pat buvo Kau
ne — mano močiutės brolio Liudo 
Truikio muziejuje. Čia maloniai pra
leidome keletą valandų, išklausėm 
pasakojimų apie dėdės gyvenimą, pa
matėm jo darbus ir gražius jo meno 
rinkinius. 

Liudas Truikys ne vien yra vadi
namas „Scenų alchemiku" ir daili
ninku, bet gerbiamas, kaip M. K. 
Čiurlionio masto dailininkas. Aš tu
riu tris jo darbais gražiai iliustruotas, 
knygas ne vien paveikslų, scenos 
dekoracijų ir kostiumų rinkiniais, bet 
ir premijomis, gautomis Paryžiuje. 

Važiavome toliau ieškoti Šančių 
Švenčiausios Jėzaus Širdies bažny
čios, kur jo darbai puošia altorių. Su
sipažinę su klebonu, sužinojome, kad 
jau seniai norėta atnaujinti freską, 
bet trūksta lėšų. Freskoje labai įspū
dinga mėlyna spalva, atrodo, tarytum 
spindi. Seniai džiaugėmės tuo darbu 
iš nuotraukų, tad buvo labai džiugu 

Jurgio Verbicko skulptūra „Kristus". 

pamatyti originalą. 
Užsakėme Mišias už dėdę ir kitus 

gimines, nes žadėjome grįžti jo 100 
metų jubiliejinei šventei. 

Iš Šančių tą pačią dieną spėjome 
dar Bernardinų bažnyčioje susirasti 
dėdės sukurtus gražius vitražus — 
angelus. Nustebau, nes apie šią baž
nyčią ir vitražus nieko anksčiau neži
nojau. 

Po savaitės grįžome atgal į Švč. 
v 

Jėzaus Širdies bažnyčią ir nudžiu
gome, pamatę, kad jau pradėti fres
kos atnaujinimo darbai — sustatyti 
pastoliai, ant kurių savo darbą dirbo 
freskos atnaujintojai. Prieš Mišias 
bažnyčioje grojo Kauno simfoninis 
orkestras, tad apie valandą klausė
mės klasikinės muzikos koncerto, 
kuris ypač puikiai skambėjo, nes 
bažnyčia pasižymi gera akustika. 

Tą pačią dieną L. Truikio 100 m. 
jubiliejaus proga vyko jo darbų paro
da Seimo rūmuose, Vilniuje. Gaila, 
kad dėl laiko stokos nebuvo įmanoma 
tos parodos aplankyti. 

Kaune taip pat ieškojome vyro 
Algio Ancevičiaus sesers kapo, bet jis, 
kaip ir mano brolio Kėdainiuose ka
pas, jau buvo išnykęs. Svarbiausia, 
Žemaitijoje suradome vyro mamytės 
ir senelio kapą, nors ir ten jau grani
to paminklas buvo nukeltas kitur, ant 
kitų kapų. Skaudžiausia buvo matyti 
vyro mamytės kapą — ją palaidojo, 
kai Algis buvo tik vienuolikos metų. 
Įsivaizdavau jį, kapinėse stovintį ša
lia tėvo ir trijų jaunesnių sesučių... 

Kaune radome namą, kuriame 
Algis augo. Namas po tiek dešimt
mečių nebuvo daug pasikeitęs, net ir 
gyventojai tie patys... Išeina senutė, 
pažiūri į Algį ir staiga sušunka: „O 
Dieve, sugrįžo šeimininkas, ir jis visai 
nepasikeitęs"... Atrodo, kad Algis yra 
labai panašus į savo tėvelį, todėl 
senutė ir taip jį pasveikino. 

Man daugiausia malonumo su
teikė kitas svarbus paieškojimas ir 
mano tėvelio brolio Jurgio Verbicko 
darbų atradimas. 

Mano tėvelis, Antanas Verbickas, 
ir jo brolis Jurgis abu norėjo studi
juoti meną, bet nutarė, kad vienas 
studijuos, o kitas bus agronomas ir, 
jei reikės, Jurgiui galės padėti finan
siškai. Ilgainiui mes atvykome į Ame
riką, o Jurgis liko Lietuvoje. Vieną 

dieną skaitome „Draugo" kronikoje 
straipsnį ir pačiame pirmame pus
lapyje matome Kristaus skulptūros 
nuotrauką. Skulptūros autorius — 
Jurgis Verbickas. 

Straipsnyje buvo parašyta, kad 
skulptūra padovanota Jurbarko 
bažnyčiai. Komunistai dėdei tvirtino, 
kad taip negalima elgtis, jokių naujų 
religinių darbų nepriima. Dėdė atsa
kė, jog jis prižadėjo savo mirštančiam 
tėvui, kad padarys Kristaus skulp
tūrą ir atiduos bažnyčiai. Taigi, iš
pildė tėvui duotą pažadą... 

Mano tėvelis daugelį metų susi
rašinėjo su broliu, kuris jam atsiuntė 
labai didelio paveikslo „Paskutinė 
vakarienė" nuotrauką. Mes nuta
rėme, kad šis paveikslas turi kabėti 
kur nors bažnyčioje. Mano tėveliui 
mirus, su vyru Algiu ir visomis nuo
traukomis išvykome į Lietuvą ieškoti 
savo šeimos lobių — meno darbų. 

Pagal „Drauge" spausdintą 
straipsnį, dėdė Jurgis gyveno Jur
barke, tad ten pirmiausia ir patrau
kėme. Į bažnyčią mus įleido pro šo
nines duris. Einant vidun, palydovas 
aiškino, kad po 50 metų tos skulp
tūros tikriausiai jau nėra, galbūt ji 
kur nors sandėliuose, ar taisoma. 

Po tokio paaiškinomo, nieko ir 
nesitikėjau. Tačiau, atidarius bažny
čios duris, pakėliau galvą ir nuste
bau: ant vienos šoninės sienos kabėjo 
dėdės paveikslas „Paskutinė vaka
rienė". 

Sujaudinta greitai įėjau į baž
nyčią. Dešiniame altoriuje, pačiame 
jo centre, stovėjo kokių 8 pėdų aukš
čio mano dėdės skulptūra — Kristus. 
Tai buvo nepaprasta staigmena. 
Vaikščiojome bažnyčioje ir dairėmės, 

Mano tėvel io Antano Verbicko 
iliustracija rašyt. V. Alanto knygoje. 

gal koks kitas paveikslas ar skulptūra 
yra dėdės Jurgio darbas. Rytojaus 
dieną nuėjome į Jurbarko kapines, 
tikėdamiesi surasti dėdės kapą. Kapo 
neradome, tad nutarėme, kad dėdė 
tikriausiai palaidotas Ukmergėje, kur 
jis ir mano tėvelis gimė. 

Kapinėse buvo labai daug žmo
nių. Jie mums nurodė dėdės padary
tus paminklus ir skulptūras. Taip pat 
sužinojome, kad daug jo darbų yra 
bažnyčioje, nors mes jų nematėme. 
Apsisprendėme skubiai grįžti į baž
nyčią ir dar pasidairyti. 

Laimė, bažnyčioje radome valy
tojas ir jos mums nurodė, kurie alto
riai, ornamentai, skulptūros ir pa
veikslai yra dėdės Jurgio. Tai buvo 
tikrai netikėtas šeimos lobių atradi
mas! Nukelta į 11 psl. 

Ta pati dėdės Jurgio Verbicko Kristaus skulptūra, kurią pirmą kartą 
pamatėme „Draugo" puslapiuose, puošia Jurbarko bažnyčios šonini 
altorių. Altoriaus medžio darbai taip pat atlikti dėdės Jurgio. 



DRAUGAS, 2007 m. kovo 24 d., šeštadienis 11 

Atkelta iš 10 psl. 
Jos pasakojo, kad, kai dėdė mirė, 

jis buvo pašarvotas pačioje bažnyčio
je, nes, pasak kunigo, dėdė tos gar
bingos vietos tikrai nusipelnė. 

Išėję į šventorių, radome dar 
daugiau medinių dėdės skulptūrų. 
Viena jų (šv. Antanas) buvo nusidė
vėjusi ir suskilusi — ji tikrai ilgai 
neišsilaikys. Kaip gaila. 

Mano tėvelis Vokietijoje savo 
agronomijos studijas yra baigęs dak
taro laipsniu. Jis visuomet užsiimda
vo vienokia ar kitokia meno šaka. 
Yra palikęs man ir savo anūkams 
daug gražių paveikslų. Jis iliustravo 
vieną rašytojo Vytauto Alanto knygą, 
daug metų išradingai dekoravo sce
nas lietuvių renginiams, daug pasi
darbuodavo su manimi, ruošiant 
meno parodas. 

Taip, ir aš esu dailininkė. Jau 40 
metų važinėju po Ameriką su savo 
parodomis. Kaip kitaip ir galėjo būti? 
Juk mano šeimos kraujyje — iš abie
jų pusių — tiek daug „meno genų"... 

Esame pasiruošę vėl vykti į 
Lietuvą, kad neskubėdami, nieko ne
ieškodami, tik pamažu vaikštinėda
mi, galėtume vėl aplankyti savo gi
minių meno lobius ir jais pasigėrėti. Dalios Verbickaitės-Ancevičienės tapybos darbai. 

1 r , , 
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ŠALTASIS KARAS DOVANOJO MUMS INTERNETĄ 
VIKTORAS 1AUTOKAS 

Prasidėjus šaltajam karui, Ame
rika pradėjo ruoštis gynimuisi nuo 
tuometinės Sovietų Sąjungos netikė
to užpuolimo, ypač nuo atskrendan-
čių lėktuvų su atominėmis bombo
mis. Amerikiečiai, nieko nelaukę, 
suprojektavo, sukūrė apsigynimo sis
temą SAGE (Semi-Automatic Ground 
Environment). Tada mokslininkai ir 
inžinieriai, kurdami šį projektą, ne
numatė, kad tiesia pamatus interne-
to amžiui. 

Šiandieną daug kas nustebs suži
nojęs, kad SAGE yra tikrasis interne-
to pirmtakas. Interneto amžiaus 
pradžia laikomi 1969 metai. Iš tiesų 
visas interneto techninis pagrindas 
buvo padėtas 1954 m., kurie žymi, jog 
tada buvo įkurta SAGE gynimosi sis
tema. 

SAGE sistemą sudarė 23 gelžbe
toniniai bunkeriai-centrai, išdėstyti 
po visą Ameriką (vienas ir Kanadoje). 
Kiekviename centre buvo įrengti 
tuometiniai kompiuteriai. Tarp savęs 
visi centrai buvo sujungti telefono 
laidais ir radijo bangomis, todėl cen
trų kompiuteriai vertiklio (modem) 
pagalba galėjo dalintis informacija 
gauta iš 100 radaro stočių. Kiekvie
nas centras tuo pačiu laiku buvo pajė
gus sekti 400 lėktuvų; taip pat atskir
davo ar priešo, ar savi (draugiški) lėk
tuvai, nes pastarieji visuomet iš anks
to pateikdavo centrams savo skrydžių 
planus. Kiekvieną centrą aptarnavo 
per 100 žmonių. 

JAV laivyno oro pajėgos užsakė 
pagaminti kompiuterį, pajėgiantį 
patikrinti lėktuvo stabilumą ir val
dymą. Tokį kompiuterį 1944 m su
projektavo ir pagamino Massachu-
setts Institute of Technology (MIT). 
Jame pirmą kartą panaudota magne
tinė atmintis -*• tai buvo analoginis 
kompiuteris. Šia kompiuterio techni
ka pasinaudojo vėlesni kompiuterių 
gamintojai. 

Tuo metu dar visai mažai žino
ma, nedidelė IBM bendrovė, pasi
naudodama ankstyvesniąja kompiu
terio technika, pagamino naują, kom
piuterį, skirtą SAGE projektui. Šis 
kompiuteris buvo ne analoginis, bet 

skaitmeninis. Visa kompiuterio įran
ga svėrė 250 tonų, pareikalavo 3,000 
kW (kilovatų) energijos, naudojo 
49,000 radijo lempučių. SAGE sis
tema pradėjo veikti 1958 m. ir tęsėsi 
25 metus, t. y. iki 1983 metų, nes tada 
JAV oro gynybos pajėgos sustabdė jos 
veikimą. 

SAGE sistema būtų dar ir šian
dien tebeveikianti, jei tuo metu būtų 
buvę nuspręsta naudoti tranzisto
rius, o ne radijo lemputes. Mat, tada 
tranzistoriai buvo naujenybė, naujas 
išradimas ir būta nuomonės, kad jie 
nepatikimi. Dabar visi sutinka, kad 
tai buvo klaidingas sprendimas. 

Minėtas gynybos projektas išvys
tė įvairias mokslo šakas, pritaikytas 
civilinio gyvenimo poreikiams. Pra
džioje prie SAGE projekto dirbo tik 
mokslininkai, bet jų buvo nepakan
kamai, kad pajėgtų programuoti 
visus kompiuterius. Pradėta verbuoti 
inžinierius, mokytojus, taksi vairuo
tojus ir kitų profesijų žmones. Su
gebėjusiuosius išlaikyti nustatytus 
egzaminus mokė — kalė galvon pro
gramavimo techniką. Taip išsivystė 
programuotojų profesija. Nuo 1950 
iki 1960 metų buvo paruošta apie 
10,000 programuotojų. Oro linijos 
skrydžių rezervacijų poreikiams pa
naudojo šią technologiją. IBM ben
drovė prarado dalį kompiuterių spe-

Kariškis specialiu šviesos šaudikliu SAGE kompiuterio ekrane nustato koor
dinates. 

cialistų, nes jie išėję įsteigė nuosavas 
įmones. 

Šiuo metu, žiūrint į SAGE tech
niką, ji atrodo primityvi, ypač palygi
nus su dabartine kompiuterių bei 
interneto technika. Bet viskas, ką da
bar turime, yra pagrįsta tuometine 
senąja technologija, žinoma, tik daug 
daugiau pagerinta, patobulinta, pa-

SAGE šviesos blyksniai rankiniu būdu sekami braižymo lentoje. 

gražinta. 
Įdomumo dėlei pateiksiu keletą 

statistinių duomenų. 
SAGE sistemą suprojektuoti ir 

pagaminti užtruko šešerius metus, 
kainavo 61 milijardą dolerių, mėne
sinė telefono sąskaita buvo vienas 
milijonas dolerių. IBM bendrovė pa
gamino 56 kompiuterius, prie jų 
dirbo 7,000 žmonių, įskaitant inži
nierius, technikus, mokslininkus. 
Bendrovė uždirbo 500 milijonų do
lerių, todėl dar iki šios dienos laiko
ma didžiausia kompiuterių gaminto
ja. 

SAGE gynybos sistema buvo 
skirta ne tik užkirsti kelią bom
bonešių užpuolimui. Ji priskiriama 
prie didžiųjų 20-ojo amžiaus inžinie
rinių pasiekimų, ypač svarbus vertik
lio (modem) išradimas, be kurio ne
būtų interneto. 

Karai yra brangūs, nes parei
kalauja daug žmonių gyvybių, sunau
doja dideles pinigų sumas, dažnai 
sukelia tarp žmonių nepasitenkini
mą. Bet vis vien reikia pripažinti, kad 
karo reikalams sukurta technologija 
atneša naujoves, kurios pritaikomos 
gyventojų poreikiams ir palengvina 
kasdieninį gyvenimą. 
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N E K I L N O J A M A S I S TURTAS 

IM D E f E M D E MT RE ALTO RS 
OF ILLINOIS INC . * 

Reda Blekys Peter Paulius 
7 0 8 2 1 4 5 2 8 4 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

f ~st 

mxJ 

WILLIAMS ta 

Daiva Šalkauskienė 
B roke r Associate 

NUOŠIRDUS DARBAS UŽTIKRINU PASITIKĖJIMAI 
Kreipkitės visais nekilnojamo tarto pirkimo, 
pardavimo, investavimo Cell: (630) 290-2760 
klausimais... E-mail: daivasalk@kw.com 

Web: daiva.yourkwagent.com 

800 E. Northvvest H ighway Suite #200 
Palatine, IL 60074 

Audrius Mikulis 
I s t Čhoice Real Propertys 

Te/.; 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

{vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas t-
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

I 
I 
I 
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GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty S * 1 

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 

P A S K O L O S 

INTERBANK MORTCACE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

cell: 630-915-8865 
office: 847-205-1199 

Illinois Residentlal Mortgage broker/Bank 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

<£& Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

• • • Į V A I R U S * " 

Jeigu jums reikal inga pagalba, 
ramybė, šviežias lietuviškas mais
tas — ate ik i te i mūsų mažą šeimą. 

Nuosavas namas, atskiras kambarys. 
G y v e n a m e O a k Lavvn. 

Tei. 773-744-8450 arba 773-968-1639. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G<£/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

.autotradeusa.com 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

virvirvif.clraugas.org 

D R A U D I M O PASLAUGOS MOKESČIŲ PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL 

708-423-5900 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
KMĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

S I Ū L O M E DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Constantine Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

136 North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 708-233-5944, or 

email spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 708-805-2696 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
perkraustytojai, dirbti Skokie 
perkraustymo kompanijoje. 

Tel. 847-673-3309 
Vairuotojai privalo turėti galiojančius 

Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

Čia vieta 
Jūsiį skelbimui! 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„sofrits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzle Chfcago, IL 60629 

Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
vai per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

7 7 3 - 7 7 8 4 0 0 7 
773-531-1833 

Always with Flomers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokyliu salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms I Lietuvą 

1120 State St , Lemont, IL 
Tel. 630257 0339; 888 594 6604 
www.ąlway$wititflcwers^oiti fekSora 
www.alwayswldtfi<wers.net f jp 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:daivasalk@kw.com
http://daiva.yourkwagent.com
mailto:amikulis@usa.com
http://autotradeusa.com
http://virvirvif.clraugas.org
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
http://www.alway$wititflcwers%5eoiti
http://www.alwayswldtfi%3cwers.net
http://www.racinebakery.com
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KARŠTO ORO BALIONU VIRŠ N. ZELANDIJOS 
STASE E. SEMĖNIENE 

Kažin, a r kas prieštarautų tei
gimui, jog keliavimas po platų pa
saulį visiems yra geriausia mokykla. 
Dar vaikystėje, „įsimylėjusi istori
ją", svajojau išvysti tolimas istorines 
vietas, pilis, rūmus, iškasenas, griu
vėsius, užsilikusį vienintelį iš seno
vės „7 stebuklų", pažinti kitų tautų 
kul tūrą ir žmones, pamatyti egzo
tišką gamtą, žvėris, paukščius. 

Prieš maždaug pustuzinį metų, 
lankant Fiji salas, Naująją Zelandiją 
ir Australiją, pavyko patirti neilinių 
nuotykių, kur ių vieną noriu čia 
papasakoti. Tačiau prieš tai vertėtų 
bent vieną kitą žodelytį brūkštelėti 
apie nuostabųjį kraštą — Naująją 
Zelandiją bei dar nuostabesnius jo 
žmones. 

N. Zelandija (NZ) atsivėrė man 
tars i išskirtinai puiki ir nelaukta 
staigmena. Tas kultūringas kraštas 
įsirėžė atmintin visam gyvenimui, 
kaip neišblėstančios saulės myluoja
m a karalystė. NZ subrandino įspūdį, 
ta ry tum ji yra Austrijos, Norvegijos 
ir Šveicarijos junginys. NZ gyvento
ja i didžiuojasi ir savo Alpėmis ir 
ledynais, puikiais fjordais (pvz., di
dysis Milford Sound), ir žydrais eže
ra is , upėmis, kalnais. Nustebome, 
jog teturi 3.5 mln. gyventojų (kaip 
Lietuva, bet turbūt niekas N. Ze
landijos nevadina „mažyte"). Pasi
rodo, lygiai tiek pat turi avių — po 
avį kiekvienam gyventojui! 

Klimatas švelnus, saulės glos
tomas, malonus, tačiau NZ bran
giausias tur tas — gyventojai. Jų at
virą gerumą, nuoširdumą, paslaugu
mą, draugiškumą — sunku aprašyti. 
Tokia naujazelandiečių šypsenos 
banga užlieja ir gerai nuteikia turis
tus , kuriuos jie traktuoja kaip sve
čius (taip ir vadina). Neiškentusi 
paklausiau vieno, iš kur toji gera
noriškumo versmė? Su šypsena at
sakė: „Sunshine!" 

Ryk l io a u k a 

Nuvykusi į Auckland miestą, 
prisiminiau čia ištikusią tragediją, 
kur i mane palietė asmeniškai. 

Trečios eilės pusseserė po An
trojo pasaulinio karo su šeima emi
gravo į N. Zelandiją ir atsidūrė 
Auckland. Jos duktė, ištekėjusi už 
amerikiečio, su vyru atskrido iš Ka
lifornijos aplankyt i tėvų. Jaunas 
žentas išėjo paplaukioti Ramiajame 
vandenyne ir žuvo, ryklio užpultas. 

Žymiej i m a o r i 

Auckland žinomas „burių did

miesčio" vardu. Tai didžiulis, per
krautas miestas. Kartu su turistų 
gausiai lankomais 48, jau užgesu
siais ugnikalniais, mieste yra apie 
1.5 mln. gyventojų. Jis turi didžiau
sią pasaulyje skaičių nuolat inių 
polonezų gyventojų. Iš čiabuvių — 
maori — žinomiausią yra Kiri Te 
Kanavva, pasaulinio garso operos 
žvaigždė (aplankėme puikų Maori 
muziejų, džiaugėmės jų menu, šo
kiais, dainom maori kaime). Patys 
naujazelandiečiai save pravardžiuo
ja „km", o tuo pačiu vardu tur i ir 
„kivf vaisių, i r „kivi" paukštį. Pir
mieji europiečiai į Auckland atvyko 
1839 m., ir ši klestinti vietovė tarna
vo pirmąja valstybės sostine iki 1864 
m., kai sostinė buvo perkelta į Wel-
lington, esantį N. Zelandijos centre. 

Ant ugnikalnio 

Daug teko pasaulyje ma ty t i 
ugnikalnių. Tačiau trys jų visam 
amžiui įstrigo atmintin. Pirmiausia 
— Vezuvijus Italijoje. Ten turistui 
paduoda lietpaltį, kepurę, ant batų 
apavus, lazdą — ir keliauk sau per 
pilką pelenų lauką prie kraterio. 
Atrodai kaip elgeta ar maldininkas, 
o krateris — negyvas, nebespiaunan-
tis karštom liepsnom ir pelenais. 

Havajuose, didžiausioje saloje, 
pasijunti lyg ant Mėnulio: aplink 
juoda — pilkas, negyvas gruntas. Pa
žvelk kairėn — pamatysi: tarytum 
plačia, t iršta srove plaukia ugnies 
upe skaisčiai ryški raudona lava... 

Turbūt nesuklysiu sakydama, 
kad Auckland turistų didžiausia trau
ka yra Eden (Rojaus) ugnikalnis. 
Aukcland Eden kalnas yra aukščiau
sias, atrodo didingai! Tai jau seniai 
užgesęs ugnikalnis su žolėtu kra
teriu. Žalmargės karvės skabo vešlią 
žolę, pasigardžiuodamos laukinėm 
gėlėm (o kas tas karves čia užriogli-
no?). Apsižvalgius aplink kalną į vai
niku supantį, saulės nužertą miestą, 
negali atsigėrėti vaizdu — pasaka! 
Atsisėdusi a n t suoliuko, t r auk i į 
plaučius tyrą orą, žavies didingai 
nuostabiu peizažu ir mąstai, ar dėl 
to kalnas vadinasi Rojumi? 

Dangaus bokš t e 

Anot mūsų vadovės (gidės) Ja
ney, viena pačių populiariausių tu
ristų traukų yra Dangaus bokštas 
(Sky Tower). Atidarytas 1997 m. 
rugpjūčio mėn., jis per 1.5 metų pri
traukė per vieną milijoną lankytojų. 
Bokštas 328 m (1,076 pėdų) aukščio, 
yra aukščiausias pastatas Pietų pus
rutulyje, atskleidžiąs visą Auckland 
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miesto grožį. 
Į pat bokšto viršų zvimbte už-

zvimbėm per 40 sekundžių vienu iš 
trijų keltuvų stikliniu priekiu. Janey 
labai rūpestingai klausinėjo, ar kas 
iš mūsų bijo aukštumų? Tuo pačiu ji 
visus nuramino, jog bokštas supla
nuotas ta ip, kad atsilaikytų ir prieš 
žemės drebėjimą, ir prieš didžiau
sius vėjus, audras , gaisrą. Janey 
mums pa ta rė mesti lauk baimę ir 
gėrėtis žadą užimančiais vaizdais. 
Bokšte yra keturios stebėjimo stotys 
(viena lauke) , stiklinis (ir stiklo 
grindimis) keltuvas bei aplink be
sisukąs res toranas (kaip Toronto, 
Kanadoje, a r Vilniaus TV bokšte). 

P i n g v i n ų karalystė 

Turbūt mūsų grupėje nebuvo nei 
vieno, net sapne nesapnavusio kada 
nors pamatyt i gyvų pingvinų kara
lystę požemyje. Ogi va, tokiame 
Kelly Tarlton's Penguin Encounter 
— tai nuostabi tikrovė! Tai iš tiesų 
viena tokios rūšies vietovė visame 
pasaulyje. 

Įlipome į „Sniego vagonėlius" 
(Snow cars) stiklo sienomis ir šešiese 

susėdome ant suolų šildomoje, garso 
nepraleidžiančioje patalpoje, pasi
ruošę švilpti į sušalusį peizažą — 
dirbtinės Antarkties aplinką, kupi
ną sūraus vandens baseinų pačioje 
subtropinio Auckland širdyje. Mus 
sutiko visa „kolonija" įvairių rūšių 
„frakuotų" pingvinų. 

Lygiai taip pat, kaip Antarktis, 
visus stebino ir gilų įspūdį paliko 
niekur nematytas „Povandeninis 
pasaulis" (Undenvater World), gar
saus Naujosios Zelandijos naro , 
velionio Kelly Torlton svajonė ir 
paskutinis jo planas. Jo palikime yra 
ir žymusis „Sudužusių laivų muzie
jus" (Museum of Shipwrecks). 

Povandeniniame pasaulyje mes 
keliavome judomuoju taku, sinteti
nės medžiagos tuneliu, po vandeniu. 
Baisu! Mus supo unguriai (panašūs į 
gyvates), rykliai, ir daugiau nei 
1,500 įvairiausių žuvų. Mes galėjo
me gėrėtis „naro vaizdu" be jokio 
pavojaus. 

Rytojaus dieną palikome Auck
land Šiaurės saloje ir išskridome į 
Queenstown, Naujosios Zelandijos 
Pietų saloje. 

Bus daugiau 

MŪSŲ ŠEIMOSE fWt 
v >* 

AUKŠČIAUSIO SKAUTŲ 
LAIPSNIO SUTEIKIMAS 

Mama Birutė, skautas Andrius ir Aleksandras. 

Gal prieš 8-9 metus j Floridos 
Sunny Hills apylinkes atsikėlė gyven
ti Birutė Naureckaitė-Gillespie su 
šeima: vyru William, jautrios poetiš
kos sielos žmogumi, ir dviem paaug
liais berniukais: Aleksandru ir And
riuku. Visi daug dirbo, kol sutvarkė 
savo sklypą ir pasistatė namus. Ber
niukai augo, mokėsi, jie motinai 
buvo atrama, nes vyras po didelės 
traumos darbe buvo ligonis. 

Motinai yra didžiausias džiaugs
mas, kai jos vaikai išauga geri, sąži
ningi ir dori. Jos sūnūs išaugo tvirti 
kaip ąžuolai. 

Aleksandras jau paskutiniame 
kurse mokosi vaidybos meno, o jau
nėlis Andrius ruošiasi būti advoka
tu. Š. m. vasario 18 d. jam buvo su
teiktas aukščiausias skautų - erelio 
(eagle) - laipsnis. 

Sunny Hills Šv. Teresės bažny
čios parapijos salėje ir vyko ši graži 
šventė. Pagal skautišką tradiciją 
skauto pagerbimą ruošia tėvai. Pusė 
programos paprastai vyksta pagal 
skautų įstatus: jie atlieka savo cere
monijas; kita programos dalis organi
zuojama tėvų - Birutė paruošė vaišes. 

Į gražiai išpuoštą salę rinkosi iš
kilmingai pasipuošę skautai ir sve
čiai. Tribūna, šalia jos vėliavos, ilgas 
stalas kalbėtojams, 12 žvakių, simbo
lizuojančių skautų savybes. Šventė 
prasidėjo vėliavos įnešimu ir priesai
ka. Vakarą vedė Lou Tracy, Sunny 
Hills skautų apylinkės vadas. Skau
tai uždegė žvakes, garsiai tardami 
skautų savybes. Trys žmonės kalbėjo 
apie Andrių ir jo būdą, buvo perskai
tyti keturi oficialūs laiškai (nuo pre
zidento, vyskupo, gubernatoriaus ir 
Kongreso atstovo). Po to jam buvo 
įsegtas erelio ženkliukas. O mamą sū
nus pagerbė motinos ženkliuku. Bro
lis Aleksas padainavo skautų himną 
„On Eagles Wings". Andrius padė
kojo visiems, jam padėjusiems, o la
biausiai mamai. Po to visi sveikino 
Andrių ir vaišinosi skaniais patieka
lais. 

Skautų „Eagle" lygį pasiekia tik 
2 procentai skautų. Šio pagerbimo 
metu visi sužinojome, koks darbštus, 
drausmingas, patikimas ir draugiš
kas yra tylusis Andrius. Linkime jam 
gyvenime didelės sėkmės. 

Anelė Pečka i t i enė 
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MENININKUI SVARBIAUSIA - JO VIDINĖ LAISVĖ 
Kovo 30 d. Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre atsidaroma batikos 
darbų paroda „Verbos ir spalvos ant 
šilko". Ta proga pakalbinome čikagie-
čiams meno mylėtojams gerai pažįs-

v 

tarną dailininkę Ireną Sapamienę. 

— Kas paskatino Jus suruošti 
šią parodą? 

— Paskutinę asmeninę parodą 
Čiurlionio galerijoje turėjau gal prieš 
aštuonerius metus. Supratau, kad 
nuo to laiko gerokai pasikeitė mano 
stilius ir darbų tematika, taigi nusp
rendžiau ir vėl suruošti parodą. 

— Kelinta tai paroda šioje 
galerijoje ir kur esate dar suruo-
šusi parodas? 

— Sunku būtų atsakyti kelinta 
tai bus paroda, kadangi kasmet daly
vauju vienoje ar kitoje grupinėje ar 
asmeninėje parodoje, neskaitant me
no mugių ar festivalių tiek Illinois, 
tiek kitose valstijose. Gal įsimintini
ausios parodos buvo Edvard's ligo
ninėje, Naperville, Chicago Merchan-
dise Mart ir New Orleans Jazz festi
valio meno paviljone. 

— Cikagiečiams meno mylė
tojams Jūsų nereikia pristatyti. 
Tie, kurie lanko parodas, žino 
Jūsų darbus. Ką naujo pamatys 
žiūrovai šioje parodoje? 

— Parodai stengiausi atrinkti 
dar nematytus darbus. Kai kurie bus 
atlikti mišria foto ir batikos technika. 

— Esate žinoma batikos spe
cialistė, kodėl pasirinkote šią 
techniką. Ar traukia kitos tech
nikos? 

— Batikoje niekada nežinai tiks
liai, koks bus galutinis rezultatas. Čia 
daug netikėtumų ir toli gražu ne vis
kas priklauso nuo dailininko. Dažnai 
darbo kokybė ir galutinis rezultatas 
priklauso nuo šilko rūšies, net nuo 
oro temperatūros ir drėgmės. Si tech
nika mane ne tik traukia, bet ir 
„įtraukia" į šį nesibaigiantį ritualą, 
kur rezultatas toks nenumatomas, 
netikėtas. Pastaruoju metu susido
mėjau fotografija, kuri mane vis la
biau ir labiau traukia. 

— Ar populiari batika Ame
rikoje? 

— Amerikoje batika nėra popu
liari, tačiau labai vertinama dėl ne
tikėto efekto ir orginalumo. 

— Kaip gimsta naujos temos 
ir nauji darbai? Kas Jus skatina 
kurti? 

— Naujos temos visada „dūzgia 
kaip bitės" galvoje. Pilni lapai užra
šų, brėžinių, eskizų! Aišku, kai kas 
ten ir lieka, bet kartais, vartant se
nus primirštus užrašus nustembi su
vokusi, kad naujai padaryto darbo 
idėjos — jau tokios senos. 

Irena Šaparnienė (pirma iš kairės) 
lietuvių meno ansamblio ..Dainava" 
koncerto metu š. m. kovo 18 d. 

Jono Kuprio nuotr. 
v 

Šilkas turi tiek daug galimybių: 
gali ant jo dažyti, spausdinti, siuvi
nėti, rašyti, raižyti, deginti ir t.t. 
Svarbiausia — kūrinio idėja. 

— Jūsų nuomone, ar šiuo
laikinis menas turi išliekamąją 
vertę? O gal be reikalo autoriai 
stengiasi? Juk pasidarei kompiu
teriu paveikslą ir pasikabinai 
ant sienos. Nusibodo — išmetei 
ir vėl naują pasidarei. 
— Aš manau, kad meno kūrinio vertę 
parodo tik laikas ir menininko 

perteikta vidinė energija. Ir jei ta 
energija kažką sužadina žiūrovo vi
duje — kūrinys kažko vertas. Ir kar
tais ne taip svarbu, ar tai vaiko pieši
nukas, ar profesionalaus dailininko 
darbas, ar tai subtili grafika, ar spal
vinga dėmė drobėje, svarbu, kad tai 
„užkabina" tavo sielą. 

— Ką manote apie lietuvius 
dailininkus, atvažiavusius iš Lie
tuvos ir norinčius čia kurti. Ar 
jie turi galimybę pasiekti meno 
aukštumas Amerikoje? 

— Amerikoje Lietuvos dailinin
kams, manau, yra puiki meno rinka, 
tačiau kūrybinė aplinka Lietuvoj kur 
kas palankesnė. 

Meno aukštumos, kaip ir visos 
aukštumos, yra gana reliatyvios, beje, 
ir subjektyvios. Kas vienam dailinin
kui aukštuma, kitam gali atrodyti di
delis nuopuolis. Bet kokiam meni
ninkui svarbiausia jo vidinė laisvė: be 
pagundų, įtakų ir madų. Esu sutikusi 
tokių dailininkų tiek čia, tiek Lietu
voje. Vidinė laisvė neturi valstybinių 
sienų. 

— Ar šiais laikais dailininkui 
turi reikšmės taip vadinama 
„mokykla"? O gal šiais laikais vi
sai nesvarbu, kokios mokyklos ats
tovas tu esi? 

— Mokykla visada svarbu — ma
ne Vilniaus inžinerinis institutas 
(Dabartinis Vilniaus Gedimino tech
nikos universitetas) mokė architek
tūros, o išmokė — batikos. 

— Auginate dvi dukras. Ar 
dukros seka mamos pėdomis? 

— Mano jaunesnioji dukra mėgs
ta man padėti, vyresnioji jau studi
juoja Flagler College, St. Augustine. 
Abi labai kūrybingos ir, manau, jei 
ne mene, tai kitose meno srityse su
ras save. 

— Ar dalyvaujate lietuviško
je veikloje? 

— Jaunesniąją dukrą kas šešta
dienį vežioju į Čikagos lituanistinę 
mokyklą (vyresnioji ją jau baigė), dai
nuoju lietuvių meno ansamblio „Dai
nava" chore. 

— Ką dar norėtumėte pri-

Irenos Šaparnienės batikos darbas 
„Verba". 

durti? 
— Norėčiau užbaigti mūsų po

kalbį Mark Sagai citata: „Kiekvienas 
milimetras mano tapybos — kupinas 
nostalgijos". 

— Ačiū už pokalbį. Geros 
Jums parodos ir didelės kūrybi
nės sėkmės. 

Laima Apanavičienė 

Elektroninė biblioteka kurs 
išeivijos duomenų bazę 

Irenos šaparnienės batikos darbas su fotonuotrauka. 

Norinčių bendradarbiauti su 
Moksline elektronine biblioteka 
eLIBRARY.LT kasdien vis daugėja. 
Vis daugiau įmonių ir organizacijų 
išreiškia norą čia publikuoti turimus 
išteklius. Bibliotekos duomenimis 
nuolat naudojasi žvejai, plaukiojan-
tys prie Afrikos krantų, todėl nenuos
tabu, kai skaitytojai bibliotekoje lan
kosi iš Mauritanijos, Trinidado ir To
bago, Ugandos ir kitų šalių. Į biblio
teką skaitytojai kreipiasi įvairiomis 
kalbomis, net tokiomis kaip faroese, 
Indijos kalbomis oriya ir telugu, lao-
siečių kalba. 

Šiuo metu bibliotekoje regulia
riai lankosi per 11,000 skaitytojų. Čia 
yra apie 74,000 įvairaus formato ir 
dydžio rinkmenų, skaitytojai jose lan
kėsi daugiau kaip 288,000 kartų. 

Atkreipiame dėmesį, kad Moks
linė elektroninė biblioteka (eLIB
RARY.LT) pradeda kurti lietuvių iš
eivijos elektroninių išteklių duomenų 
bazę, kurios pagrindu planuojama 
sukurti unikalią biblioteką. Kvie
čiame visas užsienio lietuvių bend
ruomenes aktyviau dalyvauti kuriant 

šį bibliotekos pogrupį. 
Biblioteka tęsia bendradarbiavi

mą su Lietuvos liaudies kultūros cent
ru. Joje nuolat publikuojami „Moks-
lotyros instituto" leidiniai. Akade
minė visuomenė elektroninėje bib
liotekoje ras išleistą knygą „Akade
mikas Adolfas Jucys". 

Kviečiame įvairias Lietuvos orga
nizacijas, privataus kapitalo bendro
ves, įmones ir įstaigas, galinčias pa
remti nacionalinių išteklių kaupimą 
ir populiarinimą, aktyviau bendra
darbiauti su šiuo unikaliu, visuo
meniniais pagrindais kuriamu porta
lu. Tai puiki galimybė paremti Lie
tuvos nacionalinių mokslo, kultūros, 
švietimo bei žinių visuomenės ištek
lių gausinimą ir populiarinimą. 

Susidomėję, gali kreiptis į 
Algirdą Aušrą, VšĮ Baltijos visuome
ninių informacinių technologijų ir 
švietimo centro direktorių, adresu: 
Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius. 

Tel. (8-5) 24-81-536, faks. (8-5) 
24-81-629, mob. tel. 8-699-16-184; ei. 
paštas: info@elibrary.lt. 

mailto:info@elibrary.lt
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Pasaulinė vandens diena 
Kiekvienais metais kovo 22-ąją 

yra minima pasaulinė vandens diena, 
norit atkreipti dėmesį į tai, kad šian
dien dėl vandens trūkumo 43 šalyse 
kenčia apie 700 milijonai žmonių. 
Manoma, kad per artimiausius du 
dešimtmečius šis skaičius padidės iki 
trijų milijardų. 

Kovo 11 d. Pasaulio bankas pa
skelbė duomenis apie mažėjančius 
vandens išteklius Artimųjų Rytų 
kraštuose bei Siaurės Afrikoje. Pagal 
Pasaulio banko duomenis, iki 2050 
metų vandens kiekis vienam minėtų 
regionų gyventojui sumažės perpus, 
jei nebus imtasi atitinkamų priemo

nių efektyviau naudoti turimus van
dens išteklius. Be kita ko Pasaulio 
banko ekspertai numato, kad vien dėl 
klimato pokyčių vandens resursų 
sumažės penktadaliu, neskaitant gre
itai didėjančio žmonių skaičiaus bei 
ekonominio augimo įtakos. Vienas iš 
sprendimo būdų, kaip nurodoma 
banko ataskaitoje, yra bendros stra
tegijos formavimas, atsižvelgiant į 
žemės ūkio, energetikos, prekybos ir 
urbanistikos politikų įtaką. 

Pagal „Vatikano Radiją" 
parengė 

N. Smerauskas 

r 
„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
( L A C K A V I C I U S ) 

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

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-S700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

Palos-Gaidas 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D W I D E D A I L Y 

w w w . d r a u g a s . o r g 

A t A 
DR. ALDONA ŠIMKUS 

PILEIKYTĖ 

Po sunkios ilgos ligos mirė 2007 m. kovo 22 d., sulaukusi 84 
metų. 

Gimė 1922 m. rugsėjo 11 d., Lietuvoje. 
* Gyveno Palos Park, IL. 

Nuliūdę liko: vyras Neris bei kiti giminės. 
A.a. dr. Aldona bus pašarvota pirmadienį, kovo 26 d. nuo 5 vai. 

p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 27 d. 9:30 vai. ryto Petkus Le-
mont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Aldona bus 
palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčiai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ALDONAI ŠALNAITEI 

RUNKAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje, jos broliui dr. JONUI ŠALNAI ir jo 
žmonai JANINAI, jų sūnums ir jų šeimoms, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 

Jupiter, FL 

Brangiam bičiuliui 
A t A 

ALEKSUI KULNIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
LAIMAI, dukrai RASAI, sūnui RIMUI bei visiems 
Alekso Kulnio giminėms ir artimiesiems. 

Liūdime su Jumis kartu 
Los Angeles Fronto bičiuliai 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apy l inkėse ir pr iemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.draugas.org
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• K o v o 25 d., sekmadieni, 20-os 
kuopos sąjungietės po 10 vai. r. lietu
viškų Šv. Mišių Brighton Park Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje ruošia skanius pietus 
Mozerio salėje (2745 W. 44th Street). 
Maloniai kviečiame visus atvykti ir pa
remti sajungiečių veiklą bei parapiją. 

• J A V LB Cicero apylinkės meti
nis susirinkimas šaukiamas kovo 25 
d., sekmadienį, tuoj po 9 vai. r. šv. Mi
šių. Susirinkimas vyks šv. Antano 
parapijos patalpose, kavinės kamba
ryje. Dienotvarkėje: valdybos prane
šimas, metinė finansinė ataskaita, 
pastabos bei diskusijos, naujos valdy
bos rinkimai. Visi Cicero lietuviai bei 
priemiesčių gyventojai kviečiami gau
siai dalyvauti susirinkime. Prieš susi
rinkimą pasivaišinsite kugeliu. 

•Lie tuv ių centre „Seklyčia" ko
vo 28 d. trečiadienių popietės metu 
bus rodoma vaizdajuostė „Lietuvių 
Charta", kurioje matysite išeivių gy
venimą Vokietijos stovyklose. Filmo 
trukmė — 45 min. Kviečiame visuo
menę gausiai dalyvauti, o „Seklyčia" 
ir toliau organizuos Jums įdomias po
pietes bei vaišins skaniais pietumis. 

•Fi l i s ter ių skautų sąjungos Či
kagos skyrius kviečia, visus norinčius 
išmokti marginti velykaičius, kovo 30 
d., penktadienį, 6:30 vai. v. atvykti į 
pamoką Pasaulio lietuvių centre, Le

mont. Fil. Liudas Volodka vašku mo
kys marginti lietuviškais raštais mar
gučius. Juos galėsite parsinešti namo 
ir papuošti Velykų stalą. Vietų skai
čius ribotas. Norintys dalyvauti pa
mokoje praneškite fil. Danguolei 
Bielskienei tel. 630-789-8248. 

•Kovo 31 d., šeštadieni, 6 vai. v. 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont atidaro
ma Zitos Sodeikienės paroda „Pra
eitis įausta į dabartį". Paroda veiks 
iki balandžio 31 d. Maloniai kviečia
me atvykti į parodos atidarymą. 

•Balandžio 1 d.. Verbų sekma
dienį, po 10:30 vai. r. šv. Mišių jėzuitų 
koplyčioje visi kviečiami į Jaunimo 
centro kavinę. Moterų klubo geriau
sios šeimininkės ruošia tradicinius 
priešvelykinius pusryčius. Bus gau
sus pasirinkimas skanių maisto pa
tiekalų, meniškai išmargintų margu
čių. Visi laukiami. Apsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą. 

•Verbų sekmadieni, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai. Rengia LB Lemonto apylin
kė. 

Svč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija (Brighton Park) 
(2745 West 44th Street, Chicago, IL: tel. 773-523-1402) 

Kovo 24 d., šeštadienį — Gavėnios rekolekcijos 
2 vai. p. p. — bendruomeninės Atgailos ir Sutaikymo pamaldos su asme
nine išpažintimi (kun. G. Jonikas) 
Kovo 25 d., sekmadienį - Gavėnios rekolekcijos 
10 vai. r. — šv. Mišios, pamokslas (kun. dr. A. Žygas) 

Balandžio ld., Palmių-Verbų sekmadienį 
10 vai. r. — Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios 

Balandžio 5 d., Didįjį Ketvirtadienį 
6 vai. v. - Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių, 
anglų ir ispanų k.) 

Balandžio 6 d., Didįjį Penktadienį 
5 vai. p. p. - Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos 

Balandžio 7d., Didįjį Šeštadienį 
8 vai. v. - Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigilijos šv. Mišios (lietu
vių, anglų ir ispanų k.) 

Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
10 vai. r. - Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 

Paruošė Nerijus Šmerauskas 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toli fr*»e 24 hr. 888-77&S742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-2574)200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGO FONDAS 
4545 W£ST S3rd STREET 

CHICACO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

DRAUGAS" — TAI MANO LAIKRAŠTIS! 99 

Brangus „Draugo" skaitytojau, 
kaip išsakyti, ką „Draugas" yra 

matęs ir aprašęs per 98 savo gyvavi
mo metus? Kaip apibūdinti šio dien
raščio reikšmę lietuviškame gyveni
me? Kaip perduoti mintis apie „Drau
go" svarbą kiekvienam lietuviui? Bū
tų galima daug prirašyti ir prikalbėti, 
atsakant į šiuos klausimus. Tačiau 
užtenka paprastų žodžių, kurie viską 
pasako: mano laikraštis, nuolatinis, 
kasdieninis draugas. 

„Draugas" priklauso kiekvienam 
iš mūsų. Jis priklauso visų bangų lie
tuviams. 

Dienraštis yra nuolatinis dalyvis 
mūsų lietuviškame gyvenime. Tik
riausiai nėra nė vieno išeivijos lietu
vio, kuris atsimintų laikotarpį, kai 
nebuvo „Draugo"! Per 98 metus jis 
ištikimai keliauja kartu su mumis. Ir 
keliauja kasdien. Nors kelionė paštu 
kartais prailgsta, skaitytojai patiki
mai žino, kad ateis jų lauktasis 
„Draugas" ir atneš kasdienines lietu
viškas žinias. 

Sis laikraštis yra mūsų visų 
laukiamas krikščioniškas, lietuviškas 
draugas. Jo draugystė kiekvienam iš 
mūsų brangi ir reikalinga. 

Kaip ir kiekvieną pavasarį, Drau
go fondas skelbia aukų vajų ir krei
piasi į Jus, prašydamas pagalbos už
tikrinti „Draugo" ateitį. Būkime geri 
draugai — padėkime „Draugui". 
Remkime Draugo fondą —jis rūpi
nasi „Draugu". Jūs visuomet dosniai 
atsiliepiate, ir mes esame Jums giliai 
dėkingi. Be Jūsų aukų ir Draugo fon
do paramos, laikraštis neišsiverstų. 

Čekius rašyti — Draugo fondas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 

Iš anksto dėkodami už Jūsų dos
numą, kiekvienam prenumeratoriui 
dovanojame simbolišką dovanėlę: 
magnetuką, papuoštą lietuviška tul
pe ir draugiškais sentimentais. 

Su nuoširdžia padėka, 

Dr. Ona Daugirdienė 
Draugo fondo tarybos narė 

Maut laikraštis 
Kasdieninis 
Nuolatinis 

D R A U G A S 
u m-585-r w*w.&au9as,ofš| 

Magnetukas, kurj dovanų gaus 
kiekvienas laikraščio „Draugas" 
prenumeratorius. 

SKELBIMAI 

• A. a. Danutės Garbonkie-
nės atminimą pagerbiant, jos sūnūs 
Vaclovas ir Viktoras Garbonkai įtei
kė „Saulutei" $665, kuriuos suaukojo 
giminės ir draugai. „Saulutė" dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyvenantiems 
vaikams Lietuvoje ir reiškia nuošir
džią užuojautą a. a. Danutės Garbon-
kienės šeimai ir artimiesiems. 

• „Saulutė". Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas padėti 

našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: dr. Remigijus ir Aldona Gaškos 
— $9,900 studentų paramai; Aldona 
Kalvaitytė $500 a.a. Kazio Barūno 
atm.; tęsiant vaiko metinę paramą 
Charles Rackmil $20, Kęstutis 
Keblys $250. Labai ačiū. „Saulutė", 
414 Freehauf St., Lemont. IL 
60439, tel. (630) 243-7275. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

Jaunieji menininkai Čikagoje 
Balandžio 29 d. 12:30 vaf. p.p. €. 
Seilius dainuos labdaros kon
certe Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont. Jam akompanuos Edvi
nas Minkštimas. Lietuvių vaikų 
globos būrelis „Saulutė" kviečia 
nepraleisti progos išgirsti šiuos 
jaunuosius atlikėjus. 

Edmundas Seilius 

„Chicago City Opera" pakvietė 
tenorą. Edmundą. Seilių kovo 28, 
30, balandžio 1, 5, 7 dienomis 
dainuoti Monteverdi operoje 
„The Retum of Ulysses" (Harris 
teatre, 9205 E. Randolph, Chi
cago). Spektaklyje jis atliks Eu-
rimaco vaidmenį. Edvinas Minkštimas 

http://www.johngibaitis.com

