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Politinė narkomanija 
Ruslanas Iržžkevičius 

Bernardinai.lt 

Lietuva eilinį kartą atsirado 
geopolitinio mūšio tarp Rytų ir Va
karų epicentre. Tiksliau, dalyvauja
me vertybių mūšyje, kurį bent jau 
šiuo metu Vakarai pralaimi. Didžiau
sia tragedija — šioje kovoje Kremliui 
jau nebereikia dėti daug pastangų, ši 
kova jau vyksta pačių lietuvių ran
komis. Kremlius Lietuvoje jau sukū
rė savo šeštą koloną, kuri veikia už
programuota pagal Maskvos politi
nių technologų tampomas virveles. 
Nereikėjo net ir rusų diasporos, kaip 
Latvijoje ir Estijoje. Čia, Marijos že
mėje, patys lietuviai griauna savo 
valstybę. 

Galime gal tik ginčytis, ar jie tą 
ir patys supranta. Turbūt vidujai jau
čiasi patriotais ar „valstybininkais", 
bet iš esmės procesas jau įgavęs tokį 
pagreitį, kad veikiausiai ir patiems 
Kremliaus technologams tai net ne-
sisapnavo. Net ir „didysis politikas" 
Viktoras Uspaskichas nebereikalin
gas, gali sau dabar pailsėti Maskvoje, 
pasikonsultuoti, pasitobulinti, į ko
kius kursus pavaikščioti. Šiuo metu 
Lietuvoje viskas vyksta ir be jo. 

Nors paviešinti NSGK dokumen
tai tendencingi ir tėra, kaip buvo 
teigta, tik keli išplėšti lapai iš storos 
knygos, vis dėlto jų turinys verčia at
siminti lietuvišką patarlę: nėra dūmų 
be ugnies. 

Remiantis senesniais įvykiais, 
galima konstatuoti, kad yra per daug 
liūdnų sutapimų, kurie patvirtina 
liudijusių saugumiečių įtarimus. Kad 
ir ką galime sakyti dėl patvirtinančių 
dokumentų trūkumo, dėl dabar daž
nai linksniuojamos įmonės įtakos 

Lietuva „sėdi ant naftos adatos"? 

Lietuvoje, tačiau nepamirškime bu
vusio JAV ambasadoriaus Keith 
Smith prieš kelerius metus pateiktos 
ataskaitos apie „Gazpromo" darbe
lius posovietinėje erdvėje. Reikėtų 
įvertinti tai, jog ambasadoriai, kad ir 
buvę, netuščiažodžiauja. 

Labai tikėtini atrodo įtarimai, 
jog minėta įmonė buvo ir yra Krem
liaus projektas, nesvarbu, ką sako 
„valstybininkai" ar „antivalstybinin-
kai". Tai mechanizmas, sukurtas 

tam, kad, narkomanų žodžiais ta
riant, „pasodintų ant adatos" mūsų 
šauniuosius politikos ir visuomenės 
nuomonės formuotojus ir juos išlai
kytų tokios būsenos kiek galima il
giau. O jei dar esi patogiai įsitaisęs 
ant tos „adatos" ir supratęs paban
dysi ištrūkti į „doros" kelią, bus vi
siems pranešta, ką tu veikei, sėdėda
mas „ant adatos", ir paviešintos in
triguojančios detalės, pvz., kokia 
šlykštynė Nukelta f 6 psl. 
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•Skautybės kelias. 
•Gavėnios skaitiniai (I). 
•Ekonomikos naujienos 
Trumpos žinutės. 
•Lietuvos interesų 
gynėja Amerikos valdžios 
kuluaruose. 
•Laisvalaikio skaitiniai: 
L. Klimkos ir K. Navako 
knygos. 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Gerumo daigai. 
•Lietuvos našlaičių 
komiteto informacija. 
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Finansų ministras Z. Balčytis 
atleistas iš pareigų 

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus antra
dienį pasirašė dekretą, kuriuo iš 
finansų ministro posto atleido 53 me
tų Zigmantą Balčytį. 

Kitu dekretu prezidentas finan
sų ministro pareigas laikinai pavedė 
eiti tam pačiam Z. Balčyčiui. 

Apie tai buvo pranešta po V 
Adamkaus susitikimo su premjeru 
Gediminu Kirkilu, kuris šalies va
dovui perdavė teikimą dėl Z. Balčyčio 
atleidimo. 

Pagal Konstituciją, ministrus 
skiria ir atleidžia prezidentas prem
jero teikimu. 

Nepaisant pirmadieni paskelbto 
išteisinančio teismo sprendimo sū
naus dokumentų klastojimo byloje, 
finansų ministras antradieni premje
rui įteikė atsistatydinimo pareiški
mą. 
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Emigrantus Į 
tėvynę vilios 
ir specialus 
leidinys 

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) — 
Emigravusius lietuvius į tėvynę 
grįžti vilios speciali knygelė „Lietuva 
norintiems sugrįžti", kurioje su
pažindinama su gyvenimo šalyje są
lygomis, ekonomine, socialine padė
timi, verslo galimybėmis. 

Kaip pranešė leidinio iniciatorė 
Socialines apsaugos ir darbo ministe
rija, knygelė pirmiausiai skiriama 
apie grįžimą į Lietuvą galvojamiems 
tautiečiams. Tikimasi, jog leidinys 
padės išsklaidyti jų abejones bei 
greičiau apsispręsti. 

Knygelėje „Lietuva norintiems 
sugrįžti" pateikiamos šalies darbo 
užmokesčio augimo tendencijos, in
formacija apie siūlomas darbo vietas, 
savo verslą Lietuvoje kurti norin
tiems aktualūs duomenys. Leidinyje 
taip pat supažindinama su šalies so
cialine politika, švietimo sistema, 
konsulinėmis paslaugomis. 

Anot leidinio autorių, siekta, kad 
knygelė būtų ne tik informatyvi, bet 
ir patraukli bei suprantama, todėl in
formacija pateikta paprasta ir plačia
jai visuomenei priimtina kalba, pa
pildyta linksmomis iliustracijomis. 

10,000 egzempliorių tiražu iš
leistas knygeles numatoma platinti 
per Lietuvos diplomatines atstovybes 
ir konsulines įstaigas, lietuvių ben
druomenes bei užsienyje veikiančius 
informacijos centrus. 

Zigmantas Balčytis atsistatydino pasi
baigus sūnaus teismo procesui. 

Gedimino Bartuikos (ELTA) nuotr. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

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

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Žiemos iškyla - Rako stovykloje 
Narsūs, šalčio ir sniego nebijan

tys Čikagos „Lituanicos" tunto, „Da
riaus ir Girėno" "prityrusių skautų 
draugovės skautai ir vadovai susi
rinko penktadienį, vasario 9 d., 6 v.v., 
prie Pasaulio lietuvių centro. Smagu, 
kad tiek susirinko mūsų tradicinei, 
kasmetinei kelionei į Rako stovyklos 
miškus. Pirmas skautams uždavinys: 
sukimšti visą turtą, maistą ir suso
dinti skautus į du automobilius. 
Brolio Vytenio dėka šis galvosūkis 
buvo išspręstas. 

Šioje kelionėje dalyvavo 8 prityrę 
skautai: Audrius Aleksiūnas, Aleksas 
Jučas, Mikutis Leipus, Albinas Liu-
binskas, Martynas Matutis, Antanas 
Paužuolis, Rimvydas Soliūnas ir 
Marius Stalionis ir 9 skautai vyčiai 
vadovai: Linas Aleksiūnas, Dainius 
Fabianovich, Juozas Kapačinskas, 
Vytas Kapačinskas, Edis Leipus, Vy
tenis Lietuvninkas, Donatas Rama
nauskas, Kaziukas Soliūnas ir Matas 
Tamošiūnas. 

Susikrovę daiktus ir susispaudę 
kaip silkės statinėje, pajudėjome iš 
Pasaulio lietuvių centro apie 6:15 v. v. 
Kelias sausas, oras šaltas, bet be 
sniego. Pirmas sustojimas - St. 
Joseph, MI, mieste, pasistiprinti 
„Culver's Butter Burgers". Važiavo
me toliau į šiaurę. Sustojome prisi
pildyti benzino Grand Haven mieste
lyje. Šia proga visi persirengė iš 
„miestiškos" į žieminę aprangą: šilti, 
aukšti batai, neperšlampančios kel

nės bei striukės, šiltos pirštinės. 
Pavažiavę dar valandą, atsiradome 
prie Rako stovyklos vartų. Visai ne 
kaip pernai, kai atvažiavę prie vartų 
radome pliką žemę. Šiais metais mus 
sutiko 12-24 inčai sniego. Įvažiuoti 
su automobiliais - neįmanoma. Skau
tai Jbei vadovai patys turėjo nugaben
ti savo maišus ir kuprines iki ambu
latorijos ir „Lituanicos" valgyklos. 
Broliai Juozas Kapačinskas ir Dai
nius Fabianovich atvyko anksčiau, 
atidarė vartus, įjungė dujas, elektrą 
ir pašildė abu pastatus prieš didelės 
grupės atvykimą, kiti iškylos daly
viai, atvykę apie vidurnaktį, jau neša
lo. 

Kai visi daiktai buvo nunešti į 
nakvynės vietą, prasidėjo šios grupės 
pirmas uždavinys: prityrusieji skau
tai susiskirstė poromis. Kiekviena 
pora turėjo sukasti 10 pėdų diametro 
ir 5 pėdų aukščio sniego krūvą. Tos 
krūvos skirtos antram uždaviniui — 
šeštadienio rytui. Visi baigę uždavinį, 
sukrito į savus miegmaišus - 2 v.r. 

Šeštadienis - 2007 m. 
vasario 10 d. 

Kėlėmis 8 v. r. Pusryčių virėjai 
skaniai paruošė „breakfast burritos" 
(kiaušinienė su daržovėmis, kumpiu 
ir sūriu suvyniota į didelį meksi-
kietišką blyną - „tortilla"). Po pus
ryčių - antrasis uždavinys. 

Iš praėjusią naktį sumestų snie

go krūvų skautai turėjo pastatyti 
„Quinzee huts", panašias į eskimų 
ledo namelius. Šių namų dydis - abu 
skautai turėjo jame atsigulti ir pail
sėti. Pasistatę ledo namelius, skautų 
poros turėjo paruošti lauželius pa
sišildyti. 

Uždaviniui pasibaigus, pasiruo-
šėme žygiui prie Lake Eden ežero. 
Brolis Edis vedė ledo žuvavimo už
siėmimą. Pietų virėjai paruošė pie
tums šašlikų, prityrusieji skautai 
kandidatai Matas ir Aleksas sukūrė 
ir prižiūrėjo pasišildymui laužą. 
Gaila, nė vienos žuvytės nepaga-
vome, bet pietus skaniai pavalgė
me. 

Grįžę į sovyklą, žygiavome toliau 
į gražią vietą prityrusių skautų 
įžodžiui. Broliams Aleksui ir Marty
nui vėl teko užkurti laužą. Užkūrus 
laužą, įvyko įžodis. Brolis Juozas 
užrišo naujus kaklaraiščius, brolis 
Edis užrišo Tėvynės meilės mazgelį, 
o skiltininkai užrišo Gerojo darbelio 
mazgelį. Trumpą pasveikinimo žodį 
tarė brolis Donatas. Aiškino, kad 
labai retas dalykas yra turėti pri
tyrusių skautų įžodį žiemos metu. 
Tai yra nutikę 3 kartus per pasku
tiniuosius 30 metus. Brolis Donatas 
pastebėjo, kad šiemet buvo šių kandi
datų pirmieji metai žiemos stovyklo
je. Pagal „Lituanicos" tunto tradici
ją, naujieji prityrusieji skautai buvo 
tris kartus aukštyn mėtomi, visiems 
sušunkant „Valio". 

Įžodžiui pasibaigus, virėjai 
pradėjo ruošti skanią vakarienę -
didelį katilą karštos „chili" sriubos. 
Kiti dalyviai džiaugėsi laisvalaikiu -
kai kurie ilsėjosi, o kiti griebė rogutes 
ir leidosi žemyn į uodų slėnį 
(„Mosąuito valley"). 

Su dideliu apetitu vakarienę val
gėme 7:30 v.v. Ilgai sėdėjome prie 
stalo, kol visi pasisotino. Broliai vy
čiai prie ambulatorijos pastato sukū
rė didelį laužą. Smagu buvo pasėdėti 
prie laužo, pasišildyti, prisiminti die
nos įvykius ir praėjusių metų žiemos 

Kaziuko mugė — Detroite 
Po šaltų žiemos orų visi laukia 

pavasario. Tad su pavasario viltimi 
arti 300 žmonių susirinko Detroito 
„Gabijos" ir „Baltijos" skaučių bei 
skautų Kaziuko mugėje, kuri įvyko 
sekmadienį, kovo 4 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas kun. Ričardas 
Repšys aukojo šv. Mišias, su vėlia
vomis dalyvavo tuntų draugovės. Po 
pamaldų visi skubėjo į kultūros cen
tro salę. Mugę oficialiai atidarė 
„Baltijos" tunto tuntininkas Saulius 
Anužis, o kaspinėlį perkirpo dvi 
paukštytės - Karolina Balčiūnaitė ir 
Gabrielė Sirkaitė. 

Virtuvės gardūs kvapai visus 
gundė nusipirkti cepelinų, kugelio ar 
dešrų. Kavutė ir įvairūs skanūs tor
tai, pyragai ir kiti saldumynai kvietė 
pasigardžiuoti. Virtuvėje viršininka
vo, kaip ir daugelį jau metų, Onutė 
Abarienė ir Lėlė Viskantienė. Pyragų 
stalą tvarkė Virga Norkevičienė. 
Dėkojame ir visiems jų padėjėjams, 
kurie dirbo šeštadienį ir sekmadienį. 

Salėje buvo įvairių prekystalių: 
gintaro, medžio darbų, tautinių rūbų 
ir juostų, karolių, rankinukų, sagų ir 
skarelių. Paukštytės pardavinėjo 
tradicinius Kaziuko mugės širdelių ir 

iškylas. Trys broliai vyčiai (nei vie
nas iš prityrusių brolių) — Matas, 
Vytas ir Donatas pasirinko nakvoti 
savo „Quinzee" ledo nameliuose. 

Sekmadienis, 2007 m. vasario 11 
d. Kėlėmės 7 v. r. Pusryčius virusieji 
ant stalo sudėjo visą atlikusį maistą: 
kiaušinienę, „chili", sumuštinius... 
Pavalgę pusryčius, brolis Edis vedė 
užsiėmimą. Broliai turėjo surinkti 
medžiagos pastatyti skautiškas kė
des, kurias parduos per šių metų Ka
ziuko mugę. Surinkę medžiagą, baigę 
uždavinį, visi greitai susitvarkė ir 
pasiruošė kelionei į namus. Viską 
sklandžiai sutvarkę 10:30 v.r., susi
rinkome prie stovyklos vartų. Pa
darėme dar keletą draugovės nuo
traukų. Brolis Donatas įteikė broliui 
Edžiui ir visiems iškylos dalyviams 
paruoštus pasižymėjimo ženkliukus. 
Po to visi šokome į „vežimus" ir ke-
liavome link Čikagos. 

Nors gilus sniegas ir šaltas oras 
sudarė kai kuriuos sunkumus, mūsų 
prityrusieji skautai sugebėjo smagiai 
juos įveikti ir patirti, kad kitais 
metais reikia geriau pasiruošti 

s.v.v.s. Donatas Ramanauskas 

LS Fondas remta 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBES 
FONDĄ 

Sesės Monika Mikulionyte. Liana Butkūnaitė. Aleksa Lukasiewicz. Rima 
Giedraitytė ir Diana Jankutė renka aukas Detroito skautų ir skaučių 
Kaziuko mugėje. 

Paukštytės: Elytė Busuito ir Kristina 
Gobytė su kandidate Sofia Duobaite. 

grybukų sausainius, kuriuos mamy
tės iškepė ir vyr. skautės kandidatės 
išpuošė. Vilkiukai siūlė sprogūzus, 
skautės — saldainius ir „cukrinę va
tą". Prityrusios skautės ir vyr. 
skautės kandidatės vedė loteriją. 
Prityrusieji skautai tvarkė vaikų žai
dimus. Pas skautus buvo galima pa
tiems pasigaminti mugės marški
nėlius. 

Tėvai vedė didžiąją velykinio 
stalo loteriją. Buvo galima išlošti 
krepšinio varžybų bilietus, bilietus 
beisbolo žaidynėms, šeimai kelionę į 
vandens parką, vyno ar kavos krepšį, 
napoleono tortą, kumpį, raguolį ir 
kitas puikias dovanas. 

Dėkojame visiems mugės darbuo
tojams ir lankytojams. Jūs visi prisi
dėjote prie jos pasisekimo ir prie Det
roito skautų ir skaučių tuntų para
mos. Linkime visiems gražaus, šilto 
pavasario! 

Tuntininka. Rasa Karvelienė 
.r Saulius Anužis 
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GAVĖNIOS SKAITINIAI 

„Kristaus laidojimas", vėlyvi 1560-ieji, Aiexandros Soutzos muziejus, 
Atėnuose. 

KRIKŠTAS - PALAIDOJIMAS 
SU KRISTUMI 

I dalis - Įvadas 

Sirijoje archeologų atkastoje Doura-Europos III amžiaus pradžios 
bažnyčioje, „krikščionių namuose", krikštyklos įduba yra sarkofago formos. 
Prancūzijoje, Arlyje, Sv. Trofimo bažnyčioje, IV a. sarkofagas naudotas kaip 
krikštykla. Šie ir kiti pavyzdžiai tikroviškai iliustruoja krikšto simboliką, 
kurios mus moko apaštalas Paulius: „Krikštu mes esame kartu su Kristumi 
palaidoti mirtyje" (plg. Rom 6, 4). Tai vienas iš krikšto aspektų, glaudžiai 
susijęs su Velykų slėpiniu. 

Pirmiausia dera prisiminti, jog nuo apaštalų laikų krikšto prasmė sie
jama su dviem slėpiningos tikrovės sąvokomis: evangelisto Jono perteikia
mu naujuoju gimimu (plg. Jn 3, 5) ir apaštalo Pauliaus plėtojama Kristaus 
mirties bei prisikėlimo tema. Siame straipsnyje nagrinėjama pastaroji, ypač 
atkreipiant dėmesį į frazę „kartu su Kristumi palaidoti". Čia susiduriame 
su pačia Velykų slėpinio šerdimi, kur glūdi visa krikščioniškojo krikšto 
prasmė, tai primena Vatikano II Susirinkimo Konstitucija apie Šventąją 
liturgiją: „Taip per krikštą žmonės įtraukiami į velykinį Kristaus slėpinį; 
drauge su juo mirę, palaidoti (consepulti) ir prisikėlę" (6). Susirinkimo do
kumente pakartota trilypė seka iš Evangelijų: Kristaus mirtis, palaidojimas 
ir prisikėlimas, po to pagal pauliškąją tradiciją tai pritaikyta krikštui. Čia 
labiau akcentuojamas antrasis sekmuo, juolab kad mūsų dienomis papras
tai dažniau kalbama apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą, tarsi tos „trys die
nos", kai Jėzus buvo palaidotas kape. neturėtų krikšto prasmės. 

Prisiminus šventojo Pauliaus krikšto teologiją, ypač formuluotės „pa
laidoti kartu su Kristumi" prasmę, galima paieškoti jos pėdsakų patristinė-
je literatūroje ir ankstyvajame krikščionių mene. 

Pagal Gerard-Henry Baudry, „Bažnyčios žinios", 2002 m. balandžio 1 1 , nr. 7 
Spaudai dalimis parengė N . Smerauskas 

pristatytas Lietuvos banko 
pranešimas 

Už mažiau sumokėta daugiau 

Kovo 20 dieną Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldijus 
v 

Šarkinas Lietuvos Respublikos Sei
mui pristatė Lietuvos banko pra
nešimą apie pagrindinio tikslo įgy
vendinimą, banko funkcijų vykdymą 
ir bankų sistemos būklę. 

Pranešime pažymėta, kad 2006 
m., ypač pirmąjį pusmetį, Lietuvos 
ūkis augo itin sparčiu tempu, o 
antrąjį pusmetį sulėtėjo daugiausia 
dėl laikino pobūdžio veiksnių. Didelis 
ekonominis aktyvumas lėmė ir vis 
didėjantį darbo jėgos poreikį, todėl 
nedarbo lygis buvo istoriškai mažiau
sias. Didėjant įtampai darbo rinkoje, 
darbo užmokestis didėjo gerokai 
sparčiau negu kilo darbo našumas. 

Lietuvos einamosios sąskaitos 
deficitas didėjo ir praėjusių metų 
antrąjį pusmetį. Mažėjant taupymo 
normai ir sparčiai augant investici
joms, didelis užsienio prekybos dis
balansas yra sparčiai augusios vidaus 
paklausos padarinys. Nors kol kas 
daugelis šalies gamintojų sėkmingai 
konkuruoja eksporto rinkose, vidu
tinės trukmės laikotarpiu sparčiau už 
darbo našumą kylantis darbo už
mokestis gali neigiamai paveikti 
šalies eksportuotojų konkurencin
gumą. 

Iš esmės dėl pasiūlos veiksnių 
įtakos - prasto žemės ūkio derliaus, 
dujų ir šildymo energijos kainų didini
mo - 2006 m. metinė infliacija paste
bimai padidėjo. Ypač padidėjo maisto 
produktų kainų poveikis metinei 
infliacijai - metų pabaigoje pakilusios 
maisto produktų kainos lėmė dau
giau negu pusę metinės infliacijos. 
Maisto produktų brangimui turėjo 
įtakos ir tebevykstantis kainų suar
tėjimas su Vakarų Europos šalių kai
nomis. Artimiausioje ateityje tikėti
na, kad brangstantys maisto produk

tai bus vienas iš svarbesnių didesnę 
infliaciją palaikančių veiksnių. In
fliacija didės ir dėl kilsiančių dujų 
kainų bei akcizų cigaretėms didini
mo. Tebesanti įtampa darbo rinkoje 
ir augančios darbo pajamos gali di
dinti paklausos veiksnių įtaką kainų 
raidai. 

Pranešime Seimui minima, kad 
2006 m. antrąjį pusmetį atnaujintas 
Lietuvos banko institucinio pasiren
gimo planas dėl euro įvedimo. Lie
tuvos bankas užtikrins tokį institu
cinio pasirengimo euro įvedimui lygį, 
kad būtų galima greitai atlikti reikia
mus darbus dėl euro įvedimo, kai tam 
susiklostys palankios makroekono
minės aplinkybės. Dabartiniais ver
tinimais, palankiausias laikotarpis 
Lietuvai įstoti į euro zoną gali prasi
dėti 2010 m. 

Lietuvos banko pranešime pa
žymėta, kad praėję metai sėkmingi ir 
itin pelningi buvo šalies bankams. 
2006 m. padidėjusiam bankų pelnui 
lemiamą įtaką darė išaugusi bankų 
veiklos apimtis, atitinkamai padidėję 
pajamų bazė ir veiklos efektyvumas. 
Visi šalies komerciniai bankai vykdė 
nustatytą kapitalo pakankamumo 
normatyvą. Įvertinęs spartaus skoli
nimosi augimo rizikas, Lietuvos ban
kas atkreipė komercinių bankų 
dėmesį į būtinybę konservatyviau 
vertinti klientų finansinę būklę. Be 
to, siekdamas sumažinti komercinių 
bankų galimybę plėsti paskolų port
felį einamųjų metų pelno sąskaita, 
Lietuvos bankas apribojo komercinių 
bankų einamųjų metų pelno įtrau
kimą į antrojo lygio kapitalą. 

2006 m. grynųjų pinigų apyvar
toje padaugėjo 1,3 mlrd. litų - tai 
didžiausia per metus. 

Lietuvos banko 
ryšių su visuomene skyrius 

Pernai Lietuvoje gyvenamojo plo
to buvo parduota mažiau nei užper
nai. Tačiau bendra sandorių vertė au
go būstams pabrangus apie 39%, rodo 
VĮ Registrų centras duomenys. Regist
rų centro (RC) duomenimis, pernai 
būsto kainos augo lėčiau nei anksčiau. 

2006 m., lyginant su 2005 m., 
Lietuvoje buto 1 kv. m brango 42%, 
užpernai, lyginant su 2004 m. - 48%. 
Praeitais metais individualių namų 1 
kv. m brango 46%, 2005 m., lyginant 
su 2004 m. - 50%. Individualius na
mus ir butus skaičiuojant bendrai -
kvadratinis metras Lietuvoje pernai 
brango 39%. 2005 m., lyginant su 
2004 m., brango 52%. Praėjusieji me
tai šalyje buvo rekordiniai. Statis
tikos departamento duomenimis, gy
venamuosiuose namuose buvo įrengti 
7.292 butai - 23% daugiau nei užper

nai. Tiek naujai pastatytų butų Lie
tuvoje nebuvo mažiausiai dešimt
metį. Tačiau, RC duomenimis, būtent 
2006 m. buvo parduota mažiau gyve
namojo ploto nei ankstesniais metais. 
Bendras parduotų butų plotas pernai 
sumažėjo 16%, namų - 3%, o vieno ir 
ki to-iš viso 11%. 

Vilnius Lietuvoje išsiskyrė ne 
taip sparčiai augusią kvadratinio 
metro kaina. Pernai, lyginant su už
pernai, 1 kv. m būstų sostinėje bran
go 34%, užpernai - 42%. 2005 m., 
lyginant su 2004 m., Vilniuje šokte
lėjusi individualių namų 1 kv. m kai
na 2006 m. taip stipriai nebekilo: 
2005 m. kaina didėjo 75%, kai 2006 
m. - 33%. Bendra visų būstų sando
rių vertė praėjusiais metais augo 12%, 
palyginti su 53% augimu 2005 m. 

Vija Pakalkaitė, www.vz.lt 

Lietuvos ekonomika neperkais, 
bet prevencija nesutrukdytų 

Lietuvos analitikai ramina, kad 
Lietuvos ūkiui perkaitimas nepavo
jingas. Tačiau siūloma prevenciškai 
sprogdinti nekilnojamo turto rinkos 
burbulą ir riboti monopolijas. 

Gitanas Nausėda, SEB Vilniaus 
banko prezidento patarėjas, po susi
tikimo su Vyriausybės vadovu Gedi
minu Kirkilu apie užsienio analitikų 
teiginius apie perkaitimo grėsmę 
Baltijos šalių ekonomikoms sakė: 
„Rimtų prielaidų kalbėti apie eko
nomikos perkaitimą nėra ir radikalių 
priemonių imtis nereikia, tačiau Vy-

Į apyvartą išleidžiama 
Netrukus Lietuvos bankas į apy

vartą išleis 10 litų proginę aukso mo
netą, kuri leidžiama dalyvaujant 
tarptautinėje programoje „Mažiau
sios aukso monetos pasaulyje. Aukso 
istorija". Grafiko Liudo Pamiškio su
kurtos monetos averse pavaizduoti 

riausybė turi parodyti pastangas 
kovojant su infliacija ir kitais eko
nomikos disbalansais. Tai reikalinga 
norint nuraminti tarptautinę verslo 
bendruomenę, kuris, rodos, kartais 
dirbtinai pati save neramina". Lie
tuvos banko Ekonomikos departa
mento direktoriaus teigimu, Latvijoje 
jau dabar įsisuka antra nekilnojamo 
turto (NT) rinkos spiralė, nemažu 
greičiu vėl augindama būsto kainas. 
Todėl Lietuvoje jau dabar turi būti 
imamasi prevencinių priemonių. 

Jus t ina Ju r šy tė , www.vz.lt 

10 litų aukso moneta 
Aušros vartai, reverse - nuo antikos 
laikų architektūroje naudoto principo 
- aukso pjūvio formulė, išreikšta 
geometrine figūra stačiakampiu. Po 
165 litus kainuosiančios monetos bus 
išleistos 15 tūkst. tiražu, iš jų 4 tūkst. 
vienetų skirta Lietuvai. BNS 

http://www.vz.lt
http://www.vz.lt
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

Lietuvos interesu gynėja 
Amerikos valdžios kuluaruose 

Vos prieš kelias dienas Lietuvos tinklalapyje www.lietuuiams.com 
pasirodė interviu su JAV LB tarybos Vakarų apygardos, LR Seimo ir LB 
komisijos nare Angele Nelsiene. Jūsų dėmesiui spausdiname visą interviu — 
Redakcija. 

DEIMANTE POKSA1TE 

Ko gero, apie ją vertėtų rašyti ne 
straipsnį, o knygą. Tiesa, vienas JAV 
lietuvis žurnalistas Juozas Kojelis ją 
pavadino Lietuvos deimančiuku. Aš 
taip nevadinčiau, Angelė Nelsiene iš 
Los Andželo man labiau panaši į 
stiprią, įdomią ir labai kūrybingą 
moterį. Moterį, kuri nepasiduoda. Ji 
ta, kuri nesigėdijo savo lietuviškos 
kilmės ir visad kovojo už Lietuvą net 
ir tuomet, kada kai kurie Amerikos 
lietuviai labai stengėsi pamiršti iš 
kur jie atvyko. Jos trys dukros juo
kiasi, kad tereikia mamai duoti dvi 
minutes ir ji viską papasakos apie 
Lietuvą. Angelė mynė ne vieną Va
šingtono valdžios kabineto slenkstį, 
tarsi persekiotoja lankėsi kongres-
menų susitikimuose su rinkėjais, kad 
tik užduotu vieną ir tą patį klausimą 
apie Lietuvos laisvę. 

Angelė Nelsiene 

Angelė su vyru Romu turi tris 
dukras - Audrą Narbutienę, Renatą 
Paulienę, Ingą Rugienienę ir devynis 
anūkėlius, tačiau Angelei neužtenka 
būti vien tik žmona, mama ir mo
čiute, nors atrodo, kad ir šias šeimy
nines pareigas ji puikiai spėja vyk
dyti. Šypsena nuo jos veido nedings
ta, kai ji pasakoja apie mažuosius 
savo šeimos narius, kaip po visą Vil
nių lakstė ieškodama jiems tautinių 
juostelių ir kaip anūkėliai jomis pa
sipuošę dalyvavo šventėje, kaip vie
nas vaikaitis vis klausinėja apie 
Sibirą ir ten palaidotus prosenelius, 
kaip visi devyni anūkėliai kalba lietu
viškai ir su nekantrumu laukia vasa
ros, kada planuojama visos šeimos 
kelionė į Lietuvą, kaip mažieji prista
to Lietuvą skautiškuose renginiuose. 

Bet nemažesnė aistra dega An
gelės akyse, kai ji ima kalbėti apie 
Lietuvą ir jos veiklą padedant gimta
jai šaliai. Nuopelnus galima vardinti 
ir vardinti, tektų surašyti ilgiausią 
sąrašą, bet kažin ar būtų įdomu skai
tyti, nes tai neatskleistų nė mažiau
sios Angelės asmenybės dalies, o būtų 

tik sausi faktai. 
Pro langą žvelgėme į Vilniaus 

senamiestį ir gurkšnodamos arbatą 
kalbėjomės erdviame ir jaukiame 
Nelsų šeimos bute. Kasmet jie čia 
apsilanko ne kartą ir Angelė sako, 
kad dalis jos širdies čia Lietuvoje, 
dalis Amerikoje. Kai ji būna JAV tai 
nuolat visiems kalba apie Lietuvą, o 
štai Lietuvoje išgirdusi ką nors labai 
juodinant Ameriką irgi stoja šią šalį 
ginti, nes pasak Angelės, JAV yra 
tikrai daug gerų dalykų ir žmonės ten 
esą labai dosnūs ir geri. 

Lietuvoje Nelsų šeima turi įkū
rusi ne vieną įmonę ir tikisi, kad atei
tyje jas perims anūkai. Tiesa, dėl 
Konstitucinio teismo išaiškinimo, 
kad negalima dviguba pilietybė, šie 
planai gali šiek tiek komplikuotis ir 
Angelė dėl to labai nuogąstauja. Jos 
vyras Romas negali atsidžiaugti bu
vimu Vilniuje, moteris pasakoja, kad 
sutuoktinis ryte atsikelia ir išeina 
pasivaikščioti po sostinės senamiestį, 
o grįžęs valgo lietuvišką rūgpienį. 

Angelė sako, kad jos vyrui teko 
nelengva dalia dėl jos aktyvios veik
los, bet jis visada rėmė ir palaikė 
žmonos veiklą lietuvybės vardan. 
Atrodo, kad moteris savo vyru labai 
didžiuojasi ir apibūdina jį kaip kuklų 
žmogų. „Atvykęs į Ameriką jis dirbo 
skerdykloje ir visada tuo didžiavosi. 
Pradėjęs nuo tokio darbo jis labai 
daug pasiekė. Negalima nuvertinti 
jokio darbo", - sako mano pašnekovė. 
Dabar Romas stambus verslininkas, 
palaikantis žmoną ne tik morališkai, 
bet ir materialiai, nes žino kaip 
Angelei tai svarbu. 

Los Andželo lietuvė ne vienerius 
metus aktyviai dalyvauja JAV Lie
tuvių Bendruomenės veikloje, dėsty
tojavo lituanistinėje mokyklėlėje, de
šimt metų dainavo Čikagos Lietuvių 
operoje, tačiau jos darbai skirti Lie
tuvai labiausiai išryškėja politinėje ir 
lobistinėje veikloje. Tiesa, Romas 
juokiasi, kad Angelės tikra lobiste 
nepavadinsi, nes ji už tai negauna 
jokios algos. 

Tačiau būtent jai Lietuva iš 
dalies turi būti dėkinga už įstojimą į 
NATO, nes Angelė ne vienam JAV 
valdžios atstovui dėl to išūžė ausis. 
Dėka jos Amerikos didžioji žiniasklai-
da atkreipė dėmesį į mažą šalį Lie
tuvą. Angelė užmezgė asmeninius 
kontaktus su ne vienu JAV žurnalis
tu. Vienas didžiausių Amerikos laik
raščių „The Orange County Regis-
ter" prieš šešerius metus Angelę 
išrinko viena iš savo „Faces of free-
dom" („Laisvės veidas"). 

Mano pašnekovė puikiai prisime
na tą akimirką, kai per sekmadienio 
mišias lietuviškoje Los Andželo para
pijoje sužinojo apie Lietuvos laisvės 
atgavimą. Tuomet ji davė ženklą 
kunigui ir paskelbė apie tai visiems 
susirinkusiems. Net ir dabar, po tiek 
metų kalbėdama apie tą džiugią 
dieną Angelė tramdo susijaudinimo 

Angelė Nelsiene su JAV Kongreso nariu Joseph Knollenberg, kuriam buvo 
įteiktas Laisvės apdovanojimas už pagalba. Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 

Nuotr. iš „Draugo" archyvo 

ašaras. Ji prisimena, kaip vaikystėje į 
tėvų namus Amerikoje skambindavo 
iškilus lietuvių veikėjas prelatas 
Mykolas Krupavičius ir ragelį pakė
lus mažajai Barkauskaitei (tokia 
Angelės mergautinė pavardė) klaus
davo: „Angeliuke, kada eisim Lietu
vos laisvinti?" Moteris sako, kad tuo
met šis klausimas jai atrodė mažų 
mažiausiai keistas, bet, matyt, įstrigo 
jis giliai į jos pasąmonę. 

Neatbaidė pašnekovės ir tai, ką ji 
išvydo pirmą kartą apsilankiusi Lie
tuvoje, pasakiška tėvelių išpasakota 
Lietuva buvo visai kitokia, bet vis 
tiek norėjosi jos žemę bučiuoti. An
gelė tikėjosi, kad viskas Lietuvoje 
tuoj pat pasikeis ir suklestės. Bet 
atsimena, kada tada „Draugystės" 
viešbučio durininkas jai pasakė: „Po
nia, jūs labai gera, bet pernelyg nai
vi." Dabar moteris sako, kad duri
ninkas geriau numatė ateitį, nes gy
venimas Lietuvoje nepasikeitė taip 
greitai kaip ji tikėjosi. Tačiau dabar ji 
mato žymių pokyčių ir kiekvieną 
kartą atvykusi tuo džiaugiasi. Tiesa, 
širdį vis dar skauda dėl Lietuvą 
apraizgiusios korupcijos ir alkoholyje 
skendinčio kaimo. Tačiau Angelė įsi
tikinusi, kad Lietuvos kaime galybė 
šviesių, protingų žmonių ir kaimas be 
reikalo nuvertinamas. Galbūt tokie 
sentimentai kaimui jai kyla todėl, 
kad jos pačios tėvai buvo ūkininkai. 

Jau minėta, kad Angelė aktyviai 
reiškėsi ne vienoje organizacijoje, 
skirtingose veiklose, bet viskas vedė į 
vieną tašką - į Lietuvą. Įdomu buvo 
išgirsti kaip jai užgimė idėja JAV 
atstovų rūmuose steigti „Baltic". 
1998 metais eilinį kartą Angelė laks
tė po Vašingtoną, prasydama kongres-
menų paramos Lietuvos reikaluose. 
Pavargusi užėjo į moterų tualetą, o 
ten ant fotelių sėdėjo kelios juo
daodės, kurios ir užkalbino lietuvę. 
Jos pasakė, kad Angelė visai neatrodo 
panaši į tipišką lobiste, klausė kokiu 
klausimu ji čia atvykusi. Moteris pa
sipasakojo, o afrikietės pasisiūlė jos 
kreipimąsi pristatyti kongresme-
nams, dirbantiems „Black Caucus". 
JAV atstovų rūmuose veikia įvairios 
grupės vadinamos „caucus", kurioms 
priklausantys kongresmenai rūpinasi 
atskirų šalių, regionų problemomis. 
Skrisdama iš Vašingtono atgal į Los 
Andželą Angelė niekaip negalėjo nu
rimti, galva ūžė nuo minčių. Kol ga
liausiai jau grįžusi namo sugalvojo, 
kad reikia Atstovų rūmuose ir „Lit-
huanian Caucus". Tuomet ji kreipėsi 
į savo bičiulį kongresmeną Ed Royce, 
kurio ir paprašė padėti įgyvendinti 
šią idėją. Tačiau jis jai patarė steigti 
bendrą visų Baltijos šalių grupę -
„Baltic Caucus". Šiai grupei vadovau

ti Angelė pakvietė John Shimkų, 
kuris tuomet gan nedaug ką išmanė 
apie Lietuvos reikalus, bet Angelė įsi
pareigojo jam padėti kuo tik galės. 
Paramos dėl „Baltic Caucus" kūrimo 
moteris kreipėsi į JAV LB, tačiau 
daugelis iš pradžių į šią idėją pa
žiūrėjo skeptiškai. Tad stipriausiu jos 
užnugariu tapo organizacija „Baltic 
American Freedom League", jun
gianti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
išeivius JAV Angelė dabar juokiasi 
pasakodama apie tai, kaip prieš 
aštuonetą metų jos galvoje gimė idėja 
pairti dabar tokią svarbią Baltijos 
šalims kongresmenų grupę. 

Įdomu buvo išgirsti ir dar vieną 
Angelės istoriją. Ji suorganizavo pro
fesoriaus Vytauto Landsbergio ir tuo
met jau buvusio prezidento Ronald 
Reagan susitikimą, kurio metu R. 
Reagan paklausė, ką jis manąs apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Tada JAV 
dar nebuvo pateikusi oficialios pozici
jos šiuo klausimu. Angelė matė, kaip 
tokį jos klausimą išgirdę sutriko R. 
Reagan komandos nariai. Tačiau pre
zidentas atsakė į provokatyvų klausi
mą labai palankiai Lietuvos atžvilgiu. 
Kartu su V Landsbergiu buvo atvy
kusi ir Lietuvos televizijos žurnalistų 
komanda. Jie turėjo užfiksuoti svar
bią akimirką. Angelė paėmė jų nufil
muotą kasetę ir skubėdama nuga
beno į „CNN" studiją. Kaip ji nusi
vylė, kai pamatė, kad operatorius iš 
Lietuvos visą kasetę prifilmavo Los 
Andželo vaizdų, o R. Reaganui vietos 
nebeliko... 

O kai Lietuva 1990 metais patyrė 
Rusijos blokadą Angelė iš JAV Senato 
ir Kongreso išgavo 10 milijonų dolerių 
paramos įstatymą, tačiau dėl nepa
lankiai susiklosčiusių aplinkybių ta 
parama Lietuvos taip ir nepasiekė. 

Vienas pagrindinių dabartinių 
Angelės siekių - bevizis režimas lie
tuviams įvažiuoti į JAV Moteris sako 
tikinti, kad bevizis režimas Lietuvai 
jau ne už kalnų. Amerikos valdžios 
atstovai seniau priekaištaudavo dėl 
techninių problemų, dabar už tai 
Lietuva jau yra giriama, tačiau koją 
dar kiša pernelyg didelis skaičius 
žmonių, kurie pažeidžia JAV vizų 
režimą - užsibūna šalyje pernelyg 
ilgai arba dirba nelegaliai. 

Angelė vis dar aktyvi ir jau minė
tos „Baltic American Freedom Le-
gue" veikėja. Jos manymu, nors Lie
tuva, Latvija ir Estija jau laisva, ta
čiau vis dar yra darbų, kuriuos ši 
organizacija gali padėti nuveikti. 
„Manau, Lietuvai dar neverta atsi
žadėti Amerikos, ši šalis vis dar labai 
galinga tarptautinėje arenoje ir tai, 
kad įstojome į NATO dar ne viskas", 
- kalba Angelė. 

http://www.lietuuiams.com
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Knyga apie saulės laikrodžius 
Lietuvoje 

Libertas Klimka. „Saulės laikro
džiai Lietuvoje". Vilnius: Versus au-
reus, 2007. - 104 p. 

Visų mūsų gyvenimas pavaldus 
visagaliui laikui. Praeitis negrįžta, 
dabartis nepasikartoja, o ateities ne
galima nuspėti... Nuo akmeninių sta
tinių, žyminčių saulės ir mėnulio 
kelionės dangaus skliautu ciklus iki 
subtiliausių elektroninių schemų vir-

l&šCf&y&tytCs. 
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pesių bei atominių procesų fiksavimo 
— toks laiko matavimo prietaiso 
kelias. 

Pirmasis žmonijos civilizacijos 
priešaušryje sukurtas mokslinis prie
taisas buvo saulės laikrodis. Jį pla
čiai naudojo egiptiečiai ir kinai jau II 
tūkstantmečio prieš Kristų viduryje. 
Iš Babilono saulės laikrodžiai paplito 
antikos pasaulyje — kaip obeliskai jie 
buvo statomi miestų aikštėse, foru
muose. 

Viduramžių astronomai saulės 
laikrodžių konstravimui pritaikė 
dangaus šviesulių koordinačių nus
tatymo principus ir sukūrė gno-
monikos mokslą. Saulės laikrodžiais 
būdavo tikslinami mechaniniai bokš
tų laikrodžiai, taip pat jais nustatinė
jama vietovių geografinė platuma 
kartografijos darbuose. Daugelis jų 
buvo ir meno kūriniai, puošiantys 
bažnyčių, pilių ir rūmų sienas ar 
parkų alėjas. Lietuviškieji saulės 
laikrodžiai dar pasižymi tuo, kad jų 
lentose-kadranuose gausu astrono
minės informacijos. Filosofinę laiko 
prasmę pabrėždavo įrašyti lotyniški 
giliaminčiai posakiai. 

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje būta savų saulės laikrodžių 
tradicijų. Gnomonika buvo dėstoma 
senajame Vilniaus universitete ir 
krašto kolegijose kaip taikomoji as-

Prof. Libertas Klimka 
Vaido Kopūsto (ELTA) nuotr. 

tronomijos bei matematikos dalis. 
Šiame leidinyje apžvelgiama 

istorinė saulės laikrodžių raida, pa
žymint jų reikšmę kultūrai ir mokslo 
žinių sklaidai. Aprašoma gnomo-
nikos istorija Vilniaus universitete 
bei mūsų krašte išlikę senoviniai 
saulės laikrodžiai. Šiandien daugely
je šalių atgimsta gnomonikos tradici
ja. Todėl šioje knygelėje pateikiami ir 
būdai, kaip pačiam pasigaminti 
saulės laikrodį. Tepuošia jie mūsų 
sodus, parkus, poilsiavietes ar mo
kyklų pastatus. 

Libertas Klimka 
Bernardinai.lt 

Kęstučio Navako 
pokštai 

Kęstutis Navakas. „Iš gyvenimo 
garstyčių bei krienų: pokštai - eiliuo
ti ir ne". - Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2007. - 111 p. 

Si knyga - Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureato, poeto ir 
eseisto Kęstučio" Navako rimtas pokš
tas - eiliuoto (ir ne tik) humoro 
knyga. 

Praėjusiais metais K Navakas 
už eilėraščių knygą „Atspėtos fleitos" 
gavo Jotvingių premiją, o netrukus 
apdovanotas ir Nacionaline kultūros 
ir meno premija už dabarties būsenų 
elegantišką išraišką eilėraščių rink
iniuose „Žaidimas gražiais pavir
šiais", „Atspėtos fleitos" ir esė kny
goje „Gero gyvenimo kronikos". 

Naujausioje knygoje „Iš gyveni
mo garstyčių bei krienų" sudėti 
eilėraščiai, parodijos, žaismingos 
poetinės dramos, bendražygių kūry
bos smagios interpretacijos. Poetas 
sąmojingai imituoja kolegų stilistiką, 
nardo po literatūros renginių ir bohe
mos užkulisius, ironizuoja klišes ir 
patetiką, perteikia kultūros žmonių 
bendrabūvio atmosferą. 

Šioje knygoje Jūs galite per
skaityti K. Navako „recenziją" An
tano A. Jonyno knygai „Toks pa
saulis"; K. Navako „Labai dalykišką 
laiškutį" Karlui XVI Gustavui, Švedų 
karaliui; atlikti K. Navako parengtą 
testą „Ar pažįstate Juozą Erlicką?". 

Pagal Bernardinai.lt ir Alfa.lt 

Baloje raudonieji nenugalės. Be to, joje auga 
mažos eglutės, tai ir priedanga būtų nebloga. 

Ten dar kartą reikia pabandyti". Mano pasiūlymui 
niekas neprieštaravo. Taigi pirmyn ir kuo greičiau! 
Labai atsargiai artėjame prie tiltelio. Ėjome beveik 
žemės neliesdami — lyg minų lauku. Žinome, kad 
kiekviename krūme gali būti NKVD-istų lizdas. 
Nuojauta pasitvirtino: Konkurentas pamatė „gyvą 
krūmą" ir krisdamas ant žemės mostelėjo ranka. 
Kritome — ir ugnis! Čekistai tikėjosi mus prisi
leisti dar arčiau aikštelės, o tada jau būtų be vargo 
visus sumedžioję. Ką tai reiškia, manau, nereikia 

v 

aiškinti. Šaudė iš rytų pusės, nuo vieškeliuko, ir iš 
šiaurės. Likome tiesiog plynoje aikštėje. Reikėjo 
žūtbūt persiristi per kalno slėnį, kuriame kulkos 
jau būtų mums mažai pavojingos. Kadangi prieky
je ėjau pirmas, tai dabar atsiradau gale. Matyda
mas, kaip dulka žemė aplink mane, bijodamas, kad 
štai sužeis ir paims gyvą, ryžausi nelaukti, kas bus 
toliau, o padaryti taip, kad gyvas nepatekčiau į 
priešo rankas. Atsidūrus beviltiškoje situacijoje, vi
sų partizanų vienintelis troškimas — nepatekti gy
vam. Jau prisidėjau pistoletą prie smilkinio, liko 
tik paspausti. Pakėlęs akis lyg atsisveikinau su pa
sauliu. Staiga netoliese pamačiau Montę. Vėl švys
telėjo viltis ir visas jėgas sukaupęs ėmiau šliaužti 
prie jo. Laimingai persiritome per įkalnę į išsigel
bėjimo slėnį. Kiek nedaug reikia, kad prarastum 
viltį ir vėl ją atgautum... Išsigelbėjome.' Bet ar 
ilgam? 

Dabar jau visiems aišku, kad prasiveržti 
nebepavyks, nors sveiki ištrukome iš giltinės 
glėbio. Kulkos kliudė tik mano švarko nugarą. Visi 
susirinkome j paskutinį susirinkimą. Jau maždaug 
keturias valandas žaidėme su mirtimi ir priėjome 
liepto galą. Pirmas pradėjo kalbėti apygardos vadas 
Montė: „Tokiose kautynėse, iš kurių nebėra vilties 
prasiveržti, esu pirmą kartą per visą partizaninės 
kovos laikotapį. Kadangi baigiasi šoviniai, vienin
telė išeitis mums visiems — nusišauti". 

Pirmasis šiam pasiūlymui pasipriešinau aš, 
nors tik prieš keletą minučių ir be pasiūlymo bu
vau sumanęs tą patj. Mano minčiai pritarė Kon
kurentas: „Šautis patiems nereikia, tegul tai pa
daro priešas, o gal dar bent vienas ir ištrūksim". 
Montė apsisprendė: „Tada visi pasiruoškime, pnpil-
dykime apkabas šovinių ir vėl eikime prie vieške
liuko". Taip ir padarėme. Konkurentas pirmasis 
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trenkė iš dešimtšūvio ir prasidėjo lemiamoji kova. 
„Ivanai" ėmė rodyti savo galybę — šaudė labai 
smarkiai. Be abejo, šovinių jiems netrūko. Montė 
pradėjo pliekti atsistojęs, mat stovint geriau matyti 
priešų šaudymo lizdai (kada šaudoma kyla dūmai). 
Bet tokiu atveju mirtis yra garantuota. 

Tačiau šitaip Montė nutildė „nenugalimuo
sius". Mums bėgant per keliuką, čekistai jau 

nebešaudė. Tik paskui vėl pradėjo, bet mums tas 
šaudymas buvo nebepavojingas: priešas pyškino 
sutrikęs ir panikuodamas. Iš mirties katilo išsigel
bėjome, bet atsidūrėme miško, nors ir didelio, pak
raštyje. Čekistai galėjo persigrupuoti ir imti mus 
persekioti, užblokuodami kelią į miško gilumą. 
Mums reikėjo skubiai perbėgti maždaug kilometro 
pločio aikštelę, skiriančią nuo miško tankmės. 
Montė iš šakelių padarė „burtą" ir paaiškino, kad 
tas, kuris ištrauks trumpiausią, turės eiti per aikš
telę. Kadangi buvau už Montės, tai ir nenorėdamas 
pastebėjau „laimingąjį". Montė man padavė pirma
jam traukti burtą. Viskas vyko žaibiškai ir man 
apsisuko galva. Traukdamas jutau savotišką sąži
nės priekaištą, kad stebėjau, todėl ir išsirinkau 
trumpiausią. Pajutau, kad Dievas nubaudė mane 
už nesąžiningumą. Išėjau į aikštelę su dvigubu ne
rimu. Tokiais atvejais jokių atsisveikinimų ar 
paguodos žodžių — darai, kas reikia, ir viskas. Tik 
vėliau Rūgštymas pasakė: „Žmogus išsitraukė 
mirtį". 

Sutarėme, kad jeigu priešai pastos kelią, reikės 
kristi ant žemės, o draugai iš miško padės man at
sitraukti. Laimė, nieks mūsų nebepersekiojo. Če
kistai rinko savo nukautuosius ir užkloję brezen
tais vežė į Troškūnus. Kaimiečiai, grįždami iš malūno, 
sutiko tą nelabai iškilmingą procesiją. Mes šiose 
kautynėse netekome trijų partizanų: Šviedrys žuvo 

vietoje, Karklas žuvo nuo sužeidimų Anykščiuose, 
Sigitas, sužeistas ir be sąmonės, buvo paimtas gy
vas ir nuteistas 25 metams lagerio. Kiek žuvo če
kistų, nenustatyta: jie paprastai savo žuvusiųjų 
skaičių slepia. Tik iš archyvų pavyko sužinoti, kad 
1949 m. rugpjūčio 17 d. kautynės čekistų įvardin
tos kaip operacija „Praval" — operacija „žlugi
mas". Dėl jos nukentėjo bataliono vadas ir kiti 
aukšto rango karininkai". 

Kiek buvo bandoma apjuodinti tokių drąsių 
žmonių vardus, apšaukiant partizanus ban

ditais ir žudikais, žmonės tikėjo partizanų pažadu 
— „Grįšim laisvę nešini". Tačiau tuometinė valdžia 
buvo pasirengusi sunaikinti tiek žmonių, kiek 
prireiks šiai svajonei palaidoti. Valdžioje dirbantys 
žmonės matė, kad neįmanoma palaužti Lietuvos 
žmonių tikėjimo ir noro gyventi laisvoje Tėvynėje. 
Todėl pradėjo verbuoti apsuptyse sugautus parti
zanus. Jų kankinimų neištvėrę, vaistais nuodijami, 
bendradarbiauti su okupantų valdžia sutikdavo net 
aukščiausi partizanų vadai. Tuomet ir prasidėjo 
masinis partizanų žuvimas ir jų rėmėjų trėmimas. 

Į vieną tokio pobūdžio pasalą, išduoti parti
zano Mykolo Jaunulio-Tautvydo, kuris buvo užver
buotas, pateko Jonas Kadžionis su savo žmona 
Malvyna. Jie buvo atvilioti į Raguvos valsčių susi
tikti su kito būrio partizanais. Viskas atrodė labai 
tikroviškai ir nekėlė nerimo. Į susitikimą atėjo sep
tyni kariai, persirengę partizanais, vieną iš jų (My
kolą Jaunulį-Tauvydą) Kadžionis gerai pažinojo. 
Vakare apsistojo pas patikimą ūkininką, kuris buvo 
ryšininkas, pavakarieniavo, pailsėjo ir vėl leidosi į 
kelią. Stribai, persirengę partizanais, J. Kadžioniui 
siūlė savo žmoną palikti ryšininko sodyboje, įreng
tame bunkeryje, bet jis nesutiko ir į susitikimą išė
jo kartu su Malvyna. Pasiekus Putryškių ar Sikš-
nalaukio kaimelį, išaiškėjo klasta. Iš aplinkinių 
pamiškių pasigirdo šaudymo garsai. J. Kadžionis 
pasakoja: „Jautėme, kad priešai artėja link mūsų, 
tačiau nei bėgti, nei priešintis negalėjome. Jau bu
vome surišti tariamų draugų, išdavikų". Pasinau
dojęs proga, per šią sumaištį, pabėgo užverbuotasis 
partizanas Mykolas Jaunulis-Tautvydas. Naktį 
miške buvo beviltiška jo ieškoti, todėl čekistų ka
riai jo nesivijo. Laime Tautvydas šypsojosi neilgai. 
Po trejetos mėnesių jis buvo rastas nušautas miške, 
nes sovietų valdžiai buvo nebereikalingas. 

Bus daugiau. 

http://Bernardinai.lt
http://Bernardinai.lt
http://Alfa.lt
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centro yra geležinkelio atšaka bei Kil imuose naudojama medžiaga 
geri greitkeliai. kel ia pavojų v a i k u sve ikata i 

Žąsys Čikagoje. 

Žąsys iš Kanados te rš ia 
Čikagos pa rkus 

Tarp Kanados ir JAV priklauso
mai nuo sezono nuolat migruojančios 
žąsys nusprendė sau pasidovanoti 
„žalią kortą". ,,Chicago Park Dis-
trict" atstovų teigimu, nepageidauja
mos žąsys, kai kurios dydžiu pri
lygstančios mažam paršeliui, per pas
taruosius kelerius metus taip pamėgo 
Čikagos parkus, kad nustojo gr įžti at
gal į gimtąją Kanadą. 

Kanados žąsų populiacija pagrin
diniuose Čikagos parkuose kasmet iš
auga 6 proc. Čikagoje imigrantės žą
sys randa pakankamai maisto, kurio 
dalį parūpina geranoriškai nusiteikę 
miesto gyventojai, ypač vedžiojantys 
šunis. Čia taip pat daug šiltesnis kli
matas ir trumpesnė žiema. 

Tačiau sparčiai auganti žąsų po
puliacija miesto gyventojams sudaro 
vis daugiau nepatogumų. Didžiuliai 
žąsų būriai teršia miestiečiams bent 
šiokią tokią gamtos prieglobsčio iliu
ziją sukuriančius parkus. Be to, žąsys 
tiesiog nutrypia ir išguli parkuose 
kruopščiai prižiūrimą žolę. 

Susidoroti su šia sparčiai au
gančia nepageidaujamų imigrančių 
populiacija nėra lengva. Mat pagal fe-
deralinį Migruojančių paukščių įsta
tymą, Kanados žąsys yra griežtai 
saugomos - jų negalima nei šaudyti, 
nei naikinti jų dedamų kiaušinių. 

Neseniai miesto valdžiai pavyko 
išleisti vietinį įstatymą, pagal kurį 
teisė reguliuoti perteklinę žąsų popu
liaciją suteikta La Grange įsikūrusiai 
licencijuotai firmai ,,Wild Goose 

Chase". 
Si privati kompanija balandžio 7 

d. Grant parke, o balandžio 14 d. Lin
coln parke kartu su vietiniais savano
riais organizuoja žąsų kiaušinių pa
iešką. Per 40 apmokytų savanorių pa
ežerėje ieškos šviežiai padėtų šių 
paukščių kiaušinių, kurie yra maž
daug keturis kartus didesni už vištos 
kiaušinius. 

Suradę lizdavietes, savanoriai in
formuos „Wild Goose Chase" darbuo
tojus. Pastarieji aplankys vieną lizdą 
po kito. Kadangi tiesiogiai naikinti 
kiaušinių negalima, paukščių kontro
lės firmos darbuotojai surastus kiau
šinius pakratys ir padės atgal į lizdą. 
Smarkiai supurtyti kiaušiniai tampa 
pažeisti ir jų viduje nebegali susifor
muoti jauniklio gemalas. 

, . Ikea" plečias i 

JAV populiari pigių europietiškų 
baldų gamintoja „Ikea" paskelbė apie 
planus Joliet mieste pastatyti 1.4 
mln. kvadratinių pėdų dydžio pro
dukcijos išskirstymo centrą. Sis mil
žiniškas centras būtų pirmasis Vidu
rio Vakaruose ir tiektų produkciją 
penkioms regiono parduotuvėms, 
tarp jų ir Illinois esančioms Bolin-
brook ir Schaumburg parduotuvėms. 
Planuojama, kad „Ikea" prekių skirs
tymo centre būtų sukurta per 150 
naujų darbo vietų. 

Pasak „Ikea" Šiaurės Amerikos 
prekių išskirstymo departamento 
prezidento Keith Keller, Joliet nauja
jam įmonės padaliniui pasirinkta ne
atsitiktinai. Netoliese planuojamo 

Policininkai įtariami nekaltai 
s u m u š ę žmones 

Dar keletą policininkų viename 
bare įtaisyta kamera pagavo elgiantis 
ne pagal įstatymus. Tai atsitiko tuo
met, kai Čikagos policijos departa
mentas dar nespėjo atsigauti po to, 
kai policininkas Anthony Abbate 
brutaliai sumušė daugiau kaip du 
kartus už jį mažiau svėrusią ne
didukę užeigos „Jesse's Shortstop 
Inn" barmene. 

Teigiama, kad A. Abbate ne tar
nybos metu minėtame vakarinės Či
kagos dalies bare ėmė kabinėtis prie 
lankytojų ir elgtis vis agresyviau. Mi
nėtoji barmene, pastebėjusi tokį po
licininko elgesį, atsisakė jam par
duoti daugiau alkoholio. Tuomet per 
200 svarų sveriantis raumeningas vy
ras staiga puolė barmene, parbloškė 
ją ant žemės ir ėmė talžyti kumščiais. 

Šį incidentą užfiksavo bare 
įrengtos stebėjimo kameros. Polici
ninkas netrukus buvo nušalintas nuo 
pareigų ir artimiausiu metu turėtų 
būti atleistas. 

Tuo tarpu neseniai išaiškėjo, kad 
vasario 15 d. „Jefferson Tap and 
Grill" restorane du lankytojus su
mušę vyrai taip pat buvo ne tarnybos 
metu linksminęsi policininkai. Juos 
nusikaltimo vietoje taipogi užfiksavo 
baro stebėjimo kameros. Tiksliai ne
žinomos konflikto aplinkybės, tačiau 
jau beveik neabejojama, kad konflik
to iniciatoriai ir buvo du Čikagos 
miesto policininkai. 

Neki lnojamojo t u r t o mokesčio 
„ l u b o s " — pagr | s t o s 

„Civic Federation" atlikta studija 
parėmė jau anksčiau Illinois sosti
nėje nuskambėjusį pasiūlymą apri
boti gyventojų nekilnojamojo turto 
mokesčių kilimą. Išsamios studijos 
autoriai pritarė sumanymui pažaboti 
kylantį nekilnojamojo turto mokestį, 
įvedant 7 proc. per metus „lubas". 

Tai reikštų, kad per metus gy
ventojams nekilnojamojo turto moke
stis negali kilti daugiau kaip 7 proc. 
Aukštut inė mokesčio riba būtų 
20,000 dolerių. 

Savo ruožtu tokių planų oponen
tai teigia, jog gyventojų nekilnojamo
jo mokesčio kėlimo reguliavimas yra 
neralus. Be to, toks valdininkų poel
gis mokesčių naštą nuo gyventojų pe
čių perkeltų verslininkams. 

Demokratės iš Northbrook Elai-
ne Nekritz pasiūlymu, Illinois taptų 
pirmąja valstija JAV, kurioje būtų už
drausta kontroversiškai vertinama 
cheminė medžiaga DecaBDE, pramo
nėje plačiai vartojama kaip ugnies 
plitimą stabdantis chemikalas. De
caBDE daugiausia naudojama kili
minėse dangose, tačiau taip pat ir 
plastmasėje, iš kurios gaminami tele
vizorių, kompiuterių bei kitos bui
tinės elektronikos gaubtai bei išorės 
detalės. Kaip rodo keletas įtakingų 
studijų, minėtoji cheminė medžiaga 
yra pavojinga vaikams. Kai kurių 
studijų duomenimis, DecaBDE gali 
sutrikdyti motorinių vaikų sugebė
jimų vystymąsi. 

Tuo tarpu pramonininkų atsto
vai kategoriškai priešinasi tokiam po
litikės pasiūlymui. Pagal rengiamą 
įstatymą, iki 2011 m. visi Illinois par
duodami produktai , kur iuose yra 
DecaBDE, privalės būt i išimti iš apy
vartos. Pramonininkai tikina, kad 
kol Illinois būtų vienintelė valstija, 
įvedusi tokį reikalavimą, jie turėtų 
gaminti produktus, skir tus specialiai 
šiai valstijai. Dėl tokios priežasties 
kiliminės dangos bei buitinės elek
tronikos kaina Illinois gerokai pakil
tų. Be to, nėra garantijų, kad De
caBDE pakaitalai bus mažiau kenks
mingi vaikų sveikatai. 

I šge lbė t i t r y n u k a i 

Kovo 8 d. Joliet t rynukai En-
riąue Jr. Carol ir Coralia gimė mamos 
gimdoje praleidę šiek tiek daugiau 
nei 25 savaites. Negana to, visi jie 
turėjo tarp neišnešiotų naujagimių 
gana dažnai pasitaikančią specifinę 
širdies ydą. Negydomas šis susirgi
mas gali sukelti rimtą riziką kūdikių 
gyvybei. Iš pradžių medikai mėgino 
situaciją gelbėti vaistais, tačiau tai 
nepadėjo ir ertmė tarp dviejų pagrin
dinių širdies kraujagyslių neužsivėrė. 
Gydytojas Chawki El-Zein ryžosi 
operacijai. Nors jis per savo karjerą 
yra atlikęs daugiau nei 200 panašių 
medicininių procedūrų, atlikti ope
raciją trynukams vienu metu gydyto
jui teko pirmą kartą. 

Po šiek tiek mažiau nei trijų va
landų operacija buvo baigta. Pasak 
gydytojo, vienos savaitės amžiaus kū
dikiai gyja labai sparčiai. Jei suaugu
siajam po širdies operacijos pasveikti 
gali reikėti mėnesių, kūdikiai turėtų 
būti visiškai sveiki jau po savaitės. 

Politinė narkomanija 
Atkelta iš 1 psl . 
buvo į tave pumpuojama ir t.t. Plano 
sėkmė ta, kad adata ruošiama už to 
paties „narkomano" lėšas, nors tai ir 
nėra nieko keisto, žinant, kaip tokie 
bizniukai paprastai sukami. Pažiūrė
kime, legali įmonė gyvuoja iš tų pačių 
lietuvių pinigų, sumokėtų už jos 
„paslaugas". Idealu, ką jau ir pasa
kysi. 

O kaipgi buvo „pasodintos" mūsų 
politinės partijos, atskiri veikėjai, 
dalis akademinių institucijų ir ži-
niasklaidos? Pateiksiu menamą pir
mąjį dialogą su lietuviškais politiniais 
filantropais. „Taip, šiais laikais nie
kam nelengva, suprantame. O dar su 
tokiomis algomis Seime ar valstybi

nėje tarnyboje Lietuvoje sunku iš
gyventi, sutinku. O gal mes kuo gali
me padėti, paremti finansiškai? Vis
kas legalu, juk esame lietuviška įmo
nė, kodėl gi neparėmus. Dėl lėšų grą
žinimo, ką jūs, mums juk taip pat 
svarbu, kad Lietuva taptų teisine val
stybe, mes juk norime savo verslą plė
toti, be to, čia juk gyvena mūsų vai
kai. Mums juk ne vis vien, kokia bus 
Lietuva. Prašom, kiek reikia. Rimtai, 
grąžinti nereikės. O jeigu netikite, tai 
sugrįžkite, kai pritruksite lėšų ir pa
matysite, mums nieko nereikia". 

O po kiek laiko dialogas turbūt 
pakrypdavo ir kitaip. „Kaip ir sa
kėme, grąžinti nieko nereikės, imkite 
dar savo veikiai plėtoti. Be to, mes su

prantam, kad šeima, vaikai, anūkai, 
tai jei reikia kiek daugiau, kad ir as
meniniam naudojimui, prašom, tik 
dirbkite Lietuvos labui, negalvokite 
apie finansines problemas!". 

Buvo ir tokių, kurie atsispyrė pa
gundai, ir „neatsisėdo" ant adatos, 
buvo tokių, kurie „atsisėdo", bet at
rado jėgų „nulipti" nuo adatos, bet ir 
dabar nerimauja, kad tai gali išlįsti į 
viešumą. Yra ir tokių, kurie ir dabar 
„sėdi ant tokios adatos" ir gailisi, bet 
nebegali nulipti, nes jau per vėlu, yra 
ir tokių, kurie net ir nesigaili, nes 
„dauguma sėdėjo ant įvairių adatų, ir 
kas čia blogo". 

O „sodinami ant adatos" buvo ta
da, kai jau rodėsi, kad negrįžtamai 

žengiame į Vakarus, kai daug kas įsi
vaizdavo, jog „meškutė" taip ir liks 
letarginės būsenos, o jei jau pabus, tai 
būtinai pasuks vakarietiškos demok
ratijos keliu ir visi būsime laimingi. 
Tai buvo tada, kai buvo madinga šai
pytis iš profesoriaus Vytauto Lands
bergio pasisakymų apie „bundančią 
meškutę" ir vadinti šį politiką ruso-
fobu fanatiku. 

Deja, tada nedaug kas suprato la
bai taiklaus britiško posakio - „Ne
būna pietų už dyką" — reikšmę. Šis 
posakis ypač aktualus narkomanų pa
saulyje. O kas tie „narkomanai", vals
tybininkai, ar nevalstybininkai, ne 
taip jau ir svarbu. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf> Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS iinių agentui pranešimais) 

Latvijos ir Rusijos premjerai 
pasirašė dvišalę sienos sutartį 

Latvijos premjeras Aigaras Raivytis. 

Maskva, kovo 27 d. (BNS) — 
Latvijos ir Rusijos ministrai pirmi
ninkai Aigaras Raivytis ir Michailas 
Fradkovas antradienį Maskvoje pa
sirašė istorinę Latvijos ir Rusijos sie
nos sutartį. 

Sutartis buvo pasirašyta 1 vai. 11 
min. po pietų Maskvos laiku po 
abiejų šalių premjerų derybų, 
trukusių pusę valandos ilgiau nei 
buvo numatyta. 

Po sutarties pasirašymo M. Frad
kovas sakė, kad sutartis atitinka 
abiejų valstybių nacionalinius intere
sus ir „skatins pasitikėjimą bei su
pratimą taip pat ir visoje Europoje". 

„Ji padeda tašką vienu problemi
niu klausimu", — pažymėjo Rusijos 
premjeras. 

Sutarties pasirašymas bus veiks
minga paskata išspręsti ir kitus vals
tybių tarpusavio santykių klausimus, 
pažymėjo jis. „Svarbu atsižvelgti į 
vieni kitų interesus", — sakė M. 
Fradkovas. 

Raip pabrėžė Rusijos vyriausybės 
vadovas, pasirašydamos sutartį vals
tybės patvirtina pasiryžimą pasitikėti 
viena kita. Ir šįkart neapsieita ne
užsiminus apie tėvynainius — M. 
Fradkovas sakė, jog šis klausimas 

nebus išbrauktas iš darbotvarkės, 
pridurdamas, kad situacija neperžen
gia tarptautinių rekomendacijų ribų. 

Į žurnalistų klausimą, ką sutar
ties pasirašymas reikš ekonominėje 
plotmėje, M. Fradkovas atsakė, kad 
jis tam tikra prasme simbolinis ir 
„duoda pagrindą išspręsti daugelį ki
tų klausimų". 

„Rlausimai — nuo dujų saugyklų 
iki šprotų", — sakė jis. 

A. Raivytis po pasirašymo cere
monijos taip pat pažymėjo, kad šis 
žingsnis leidžia pradėti bendradar
biauti jau konkrečiais klausimais, to
kiais kaip dvigubas apmokestinimas 
ir kiti. 

Pasienio sutartį sudaro pati su
tartis, sienos aprašymas ir sienos nu
statyto žemėlapiai. Jos pasirašymas 
reiškia, kad abi šalys neturi terito
rinių pretenzijų viena kitai. 

Latvijoje nuomonės dėl sienos su
tarties su Rusija pasirašymo išsisky
rė. Tautiškai nusiteikusios jėgos prie
kaištauja A. Ralvyčio vyriausybei, 
kad ji atidavė Rusijai Abrenę, o val
dančioji koalicija įsitikinusi, kad neį
manoma susigrąžinti šios Latvijos te
ritorijos ir kad dabar prasideda nau
ja era santykiuose su Rusija. 

Senatas pradėjo debatus dėl Irako 
Washington, DC, kovo 27 d. 

(AFP/BNS) — JAV Senatas pirmadie
nį pradėjo debatus dėl įstatymo pro
jekto, kuriame numatoma kariniuose 
veiksmuose Irake dalyvaujančias pa
jėgas išvesti iki 2008 kovo 31 dienos. 

Šie debatai laikomi dar viena at
vira nuomonių kova su prezidentu 
George W. Bush. 

Jie prasidėjo po to, kai Atstovų 
rūmai praėjusią savaitę priėmė savą 
įstatymo projekto dėl išlaidų karams 
Irake ir Afganistane versiją, kurioje 
taip pat numatyta JAV karius iš Ira
ko išvesti iki 2008 metų rugpjūčio 31 
dienos. 

G. W. Bush žadėjo vetuoti bet ko
kį įstatymo projektą, kuriame nu
matomas pajėgų išvedimo terminas, 
ir kaltino demokratų vadovus tuo, 
kad jie siekia itin kontroliuoti karinę 
strategiją, kurią geriausia palikti ge
nerolams. 

„Jau penkti karo, baisaus karo, 
metai", — pradėdamas debatus sakė 

demokratų senatorius Robert Byrs. 
„Mūsų darbas Senate yra ne grę

žiotis atgal, o žvelgti į priekį; konsti
tucija aiškiai suteikia Rongresui galią 
spręsti, kada ši šalis turėtų eiti į karą, 
ir asignavimų galią", — sakė jis. 

Tačiau respublikonų senatorius 
Thad Cochran sakė, jog būtų geriau, 
kad Senatas duotų G. W. Bush nauja
jai strategijai nusiųsti į Iraką 21,500 
karių pakankamai laiko. 

Pirmadienį jokie balsavimai dėl 
121,6 mlrd. dolerių biudžeto nebuvo 
planuoti. G. W. Bush respublikonai 
užsiminė, kad bandys blokuoti pajėgų 
išvedimo terminą. 

Rovo 15 dieną Senatas balsavo 
prieš ankstesnę demokratų rezoliuci
ją, kuria buvo siekta nustatyti pajėgų 
išvedimo iš Irako terminą. 

Rai tik biudžetas bus priimtas, 
Senato įstatymo projektas turės būti 
suderintas su 124 mlrd. dolerių versi
ja, kurią priėmė Atstovų Rūmai, ir 
nusiųstas G. W. Bush pasirašyti. 

EUROPA 

MILANAS 
Italijos prokuroras pirmadienį 

pasiūlė buvusį konservatyvųjį mi
nistrą pirmininką Silvio Berlusconi 
įkalinti penkeriems metams už tai, 
kad jis esą davęs kyšį teisėjui. S. Ber
lusconi, turtingiausias Italijos žmo
gus ir didžiausios privačios žiniask-
laidos grupės „Mediaset" savininkas, 
yra kaltinamas devintąjį dešimtmetį 
davęs kyšių teisėjams, kad versli-

j ninkui Carlo de Benedetti būtų už-
1 kirstas kelias įsigyti maisto pramo-
i nės įmonių grupę SME. 

BORDO 
Prancūzijos teismas antradienį 

j anuliavo nutartį, kuria valstybinė ge-
| ležinkelių kompanija SNCF buvo įpa-
i reigota sumokėti kompensaciją vieno 
i žydo, išvežto į internuotų asmenų 
į stovyklą nacių okupuotoje šalies da

lyje, šeimai. Si apeliacija, kuria pa
naikintas istorinis, pernai birželį pri
imtas verdiktas, gali paveikti šimtus 
kitų galimų bylų, kurias SNCF ga
lėtų kelti karo metų deportacijos au
kos ar jų šeimos. Bordo administra
cinio apeliacinio teismo teisėjai nus
prendė, kad administraciniai teismai 
nėra kompetentingi daryti sprendi
mus dėl SNCF teisinės atsakomybės. 

VARŠUVA 
Lenkijos policija pirmadienį su

rengė operaciją prieš internete vei
kiančius pedofilus — iš viso buvo su
laikyti 33 įtariamieji, konfiskuotas 
51 kompiuteris. Tarp sulaikytųjų yra 
asmenų, kurie pardavinėjo vaikų 
pornografiją. Ronfiskuotuose kom
piuteriuose rasta šiurkščios vaikų 
pornografijos, taip pat — porno
grafinių atvaizdų su gyvūnais. Spau
dos konferencijoje vidaus reikalų mi
nistras Januszas Raczmarekas sakė, 
jog pagrindinį dėmesį policija sutelkė 
į pornografijos platinimą internete. 

KANADA 

MONTREAL 
Pirmadienį Rvebeke vykusiuose 

ATLANTIC 

rinkimuose konservatyvių pažiūrų 
partijai, pasisakančiai už didesnę šios 
Ranados provincijos autonomiją, pa
vyko susilpninti valdančiųjų liberalų, 
kuriems teks susitaikyti su mažumos 
vyriausybės statusu, pozicijas ir ap
lenkti opozicinę separatizmo šalinin
kų partiją. Netikėtas konservatyvios 
Rvebeko demokratinio veiksmo par
tijos populiarumo padidėjimas leis 
naujoje provincijos įstatymų leidžia
mojoje institucijoje suformuoti ofi
cialią opoziciją. Si partija pasisako už 
tai, kad provincija, kurioje gyvena 7,5 
mln. žmonių, turėtų didesnę auto
nomiją, tačiau nori, kad Rvebekas 
liktų Ranados sudėtyje. 

KARIBAI 

GUANTANAMO BAY 
Australas David Hicks, pirmasis 

kalinys, stojęs prieš naująjį JAV karo 
nusikaltimų tribunolą, pirmadienį 
netikėtai padarė kaltės pripažinimo 
pareiškimą dėl kaltinimo padėjus „ai 
Qaeda" kovoti su amerikiečių kariais 
ir jų sąjungininkais per JAV vado
vaujamą invaziją į Afganistaną. D. 
Hicks padarė kaltės pripažinimo pa
reiškimą pirmąją bylos nagrinėjimo 
tokiame kariniame tribunole dieną. 
31 metų D. Hicks, DUvusiam kengūrų 
kailiadirbiui, pareikštas kal t inimas 
teikus materialinę pagalbą teroriz
mui. Už tai jam gresia įkalinimas iki 
gyvos galvos. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Izraelio ir palestiniečių vadovai 

susitarė kas dvi savaites rengti susi
tikimus ir aptarti pirmuosius žings
nius, kurie galėtų sudaryti sąlygas il
gainiui įkurti Palestinos valstybę, an
tradienį sakė JAV valstybės sekreto
rė Condoleezza Rice. Valstybės sekre
torė taip pat paragino arabų vals
tybes užmegzti ryšius su Izraeliu. 

BAGHDAD 
JAV pajėgos sulaikė du vadovus 

iš didelės grupės, kaltinamos dėl iš
puolių, per kuriuos žuvo maždaug 
900 irakiečių, daugiausia — Baghdad 
miesto Sadro rajone, kur gyvena ši
itai, antradienį pranešė Amerikos ka
riškiai. Dviejuose atskiruose praneši
muose sakoma, kad tie du vyrai buvo 
sulaikyti kovo 21 dieną. 

1-800-77S-SEND 
vsrww.atlanticexpresscofp.com 

Ocedi 
Krovimu gabenimas 

> I laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas\ 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. vS 

Auto Air Fcelal 
Automobiliu pirkimas bei 
[siuntimas i visas pasaulio saiis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packages Trucl 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, i i 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://vsrww.atlanticexpresscofp.com
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MES SUAUGĘ SU TRISPALVE 
Manoji karta, gimusi ir augusi 

nepriklausomoje Lietuvoje su tautine 
Lietuvos vėliava — TRISPALVE 
suaugo nuo pirmojo pradžios mokyk
los skyriaus, mūsų patriotizmą ug
dant tėvams, mokyklai ir organizaci
joms. Buvo ir valstybinė vėliava, bet 
neprisimenu, kada ir kur ji plevė
savo. Trispalvę iškėlę mes nešėme 
Vasario 16 šventės ir kitų švenčių 
paraduose, sporto švenčių rikiuotėse 
Pasaulinėse skautų Jamborese ir 
tautinėse stovyklose. Trispalvę mes 
nešėme laisvoje ir okupuotoje tėvynė
je ir išėję j platųjį pasaulį. Trispalvę 
nešėme, kai ji mums buvo sovietinio 
okupanto išplėšta ir uždrausta, slap
tose gimnazistiškose demonstracijose 
su grupe klasiokų šaltąją vasario 16 
naktį, tuo minint mums brangią 
šventę ir kitos dienos ryte vadai ir 
vėliavnešys buvom saugumo suimti ir 
uždaryti į Zarasų sunkiųjų darbų 
kalėjimą. Dėl lojalumo Trispalvei ne 
vienas pergyveno kalėjimų vienutes, 
ne vienas žuvo partizanų bunke
riuose ir savo dienas užbaigė amžino 
įšalo žemėje, išvežti į Sibirą. Tris
palvės skydeliuose ant karinės uni
formos, rankovės lydėjo mūsų vyrus 
prie Ilmenio ežero, prie Stalingrado, 
Lietuvos vietinės rinktinės žygiuose 
Vilniaus krašte ir tėvynės apsaugos 
pulkuose Ventos fronte 1944 metais. 
Trispalvės skydeliai ant rankovės 
mus ženklino kasant tankų griovius 

Rytprūsiuose ir bombų daužomame 
Berlyne. Po karo Vokietijos tremtinių 
stovyklose a tkū rus Lietuvių Skautų 
sąjungą visos uniformos pasipuošė 
trispalvėmis nuo mažojo vilkiuko iki 
žilagalvio skautininko ir iš ten išne-
šėme Trispalvę į visus pasaulio kraš
tus kur ji iki šiol plevėsuoja ir dar 
daug metų plevėsuos. Mūsų sporti
ninkai Trispalvę nešė pasaulinėse 
olimpiadose ir ji plevėsavo an t mūsų 
laivų visose pasaulio jūrose. Išeivijoje 
visuose lietuvių telkiniuose, visuose 
didžiuosiuose JAY Kanados ar kitų 
kraštų miestuose demonstruodavome 
su Trispalvėmis šaukdami, kad būtų 
Lietuvai grąžintos laisvės dienos ir 
valstybinė nepriklausomybė. 

Šiandien Lietuva laisva ir ne
priklausoma ir Trispalvė plevėsuoja 
ne tik Gedimino pilies bokšte, bet ir 
visuose mies tuose ir kaimuose iš 
naujo suaugusi su visais sąmoningais 
lietuviais tėvynėje ir svetur. Mes 
esame taip suaugę su Trispalve, kad 
ji yra pagrindinė mūsų ir mūsų tau
tos tapatybės dalis ir jokie istorikai, 
seimūnai nei heraldikos žinovai Tris
palvės iš mūsų atimti negali ir tam 
neturi teisės. Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštystės vėliava tegu ir toliau ple
vėsuoja muziejuose ar Valdovų rū
muose, o mes ir toliau iškėlę nešime 
Lietuvos trispalvę. 

Bronius J u o d e l i s 
Darien, IL 

LIETUVYBĖS SĄVOKA 
Loreta Venclauskas, gražiai įver

tinusi „Dainavos" 2007.01.08 kon
certą („'Dainavos' koncerto poteks
tės, „Draugas", 2007.02.10), paberia 
nemažai keistai įdomių teiginių, 
nuomonių ir siūlymų. Tenka sutikti, 
kad „Dainava" „meniniu lygiu... 
atitinka aukščiausius profesinius kri
terijus", ir kad panašių dainos meno 
vienetų „rasis amerikietiškose kolegi
jose bei universitetuose". Toks ypač 
aukštas įvertinimas tik įrodo kiek 
daug galima pasiekti su muzikaliais 
mėgėjais gabaus vadovo rankose. 
Aukščiau minėti kolegijų ir univer
sitetų chorai taip pat susideda iš 
mėgėjų, ne visada laiduojančių pro
fesinę kokybę. Iš mėgėjų yra sudaryti 
ir daugelio simfoninių orkestrų cho
rai (suaugusiųjų ir vaikų). Taigi mė
gėjiškumu nereikia bodėtis ar jį že
minti, nes iš jo dažnai gimsta profe
sionalai. Ir lietuvybė visą šimtmetį 
Amerikoje neišblėso ne profesionalų, 
bet mėgėjų pastangomis. 

Todėl gana keistai skamba auto
rės teiginys, kad „Apskritai chorinė 
muzika, kadaise savotiškai pasitar
navusi lietuvybės palaikymui, šian
dien tokios įtakos nebeturi". Su tuo 
nesinori sutikti. Ar tai yra gerai 
apgalvotas siūlymas atsisakyti šių 
meno vienetų, kuriuose neatskiria
mai susilieja mūsų liaudies ir šian
dieninė muzika, kalba, jausmai ir 
mūsų praeitis? Jei. autorės nuomone, 
„Pasididžiavimas lietuviška kilme 
tūlą gentainį pasiekia" ir per muziką, 
tai kas yra chorai, nors ir mėgėjiški, 
jei ne muzikos dalis? 

Toliau autorė pabrėžia, kad 
„...lietuvybės vardan nebūtina pa
čiam dainuoti (ar vaidinti, ar griežti, 
ar baletą šokti — tuos dalykus as

menybės lavinimui vertėtų sustiprin
ti vaikų mokyklų programose...)". 
Kilnus sumanymas, bet ar asmeny
bės lavinimas turėtų apsiriboti tik 
vaikyste? J u k tai yra būt ina ir neiš
vengiama našaus žmogaus gyvenimo 
dalis. Rašydama apie praėjusių dainų 
šventę, Loreta Venclauskas atvirai 
prisipažįsta, kad „Jokiais pinigais 
neišmatuojamas jos rengėjų atsidavi
mas, ypatingas pasiaukojimas", bet 
sudomintą skaitytoją tuoj pat ir 
nuvilia pridėdama: „Tačiau apsigau-
tume, jei many tume , kad tai iš
sprendė ateivijoje lietuviškos chori
nės kultūros klausimą". Kažin kiek 
sužavėtų šios dainų šventės klausyto
jų žinojo, a r tikėjosi, kad jos tikslas 
buvo „lietuviškos chorinės kultūros" 
klausimo išsprendimas? 

Teisybė, kad išeivijoje (arba, pa
gal autorę, ateivijoje) t rūks ta chorų 
„...pajėgių paruošti rimtą profesinę 
koncerto programą...", bet a r tai tik
rai bū t ina lietuvybės išlaikymui? 
Tam pakanka ir rimtų mėgėjiško ly
gio, dainos sambūrių. Atrodo, kad iki 
nuobodumo kartojamas žodis „profe
sionalas" prarado savo tikrąją reikš
mę; jis tapo tik „oriai" skambančia 
neuž ta rnau ta priedanga meniškai 
nesubrendusioms asmenybėms. Pa
siklausius anksčiau į Ameriką ban
gomis plūdusių Lietuvos chorų, save 
vadinančių „profesionalūs", taip ir 
likdavo neaišku, ar jie profesionalūs 
įmonių darbuotojai, ar iš savo pasi
rinktos profesijos pragyvenantys 
muzikai. 

Reikia griežtai skirti pagarsėjimą 
„...amerikietiškos muzikinės kultū
ros kontekste" ir lietuvybės išlaiky
mą savo tarpe. Neabejotina, kad pa
garsėjimas amerikiečių tarpe, šioje 

„margautinėje amerikiečių žemėje" 
yra atidžiai siektinas tikslas, reika
laujantis ypatingų priemonių, skir
tingo repertuaro ir pajėgų, bet ar tai 
y ra tikrai „žymiai" svarbiau nei lietu
vybės stiprinimas mūsų bendruo
menėje? Nors išėjimas į amerikie-
tiškąją viešumą suteikia daug gražių 
progų garsinti Lietuvą, lietuvybę 
išlaikys ne amerikiečiai, bet mes 
patys — lietuviai. 

Autorė yra linkusi atsisakyti ir 
„išorinės tautinės savasties" — tau
tinių drabužių papuošalų ir „prieš 
Antrąjį pasaulinį karą" dainuoto 
repertuaro, nes dabar „keturiasde
šimtmečiai, regis labiau linksta į 
abstraktinę lietuviškumo problemos 
raišką". Šis neiginys neturi pagrindo. 
Žengiant į „margatautę" visuomenę 
mūsų tautiniai rūbai nėra visada 
būtini ar pageidaujami, tačiau prisi

mintina, kad užsienio profesionalų 
lygmens chorai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, nuolat keliauja po pasaulį 
skleisdami savo tautines vertybes. 
Kodėl ne mes? O kas dėl repertuaro, 
tai reikia pasakyti, kad visi tikrai geri 
muzikos kūriniai yra nemarūs ir turi 
savo išliekamąją vertę. Kiekvienas 
rimtas meno vadovas repertuaro kai
tos svarbą ir įvairovę puikiai supran
ta, bet pataikauti vien tik abstraktiz-
mui būtų klaida. 

Galop, autorė užmena tokią 
„mįslę". „Iš tiesų, ką reiškia 'lietuvy
bės sąvoka'? Bėdoje gimusi, kančiose 
paskatinta, ji tampa tarsi religija 
tam, kuris ją išpažįsta". Apgailes
tautina, kad, šiuo atveju, autorė nėra 
tos religijos išpažinėja. 

Nuoširdžiai, 
Vytautas Matulionis 

Cleveland Hts, OH 

* * * 

Labai patinka A. Vitkaus straips
niai, ypač „Japonija po 25 metų". 
Kiek ten daug žinių apie tą kraštą. 
Vis nudžiungu, kai gale pamatau 
prierašą „bus daugiau". Taip pat, 
labai įdomus dar vienas Viktoro 
Aleknos straipsnis kovo 7 d. „Lietuvi, 
kodėl tau negerai". Pasirodo galima 
parašyti gerus straipsnius ir be sve

timžodžių. 
Lietuvos vėliava — Trispalvė. 

Kur buvo tie heraldai, kai Lietuvos 
kunigaikštystė buvo draskoma ir 
daloma. Te Dievo Apvaizda globoja 
mūsų Trispalvę ir laisvą nepriklau
somą Lietuva. 

G r a ž i n a Vasil iauskienė 
Lietuva 

* * * 

Lietuvių katalikų spaudos drau
gijos „Draugo" skaitytojams (2007. 
03.17) pareiškime rašoma: „Taryba 
jaučia pareigą tarnauti ir apaštalauti 
visiems lietuviškos išeivijos sluoks
niams". Jau daugiau kaip 50 metų 
prenumeruoju ir skaitau „Draugą" ir 
nežinojau, kad jis yra spausdinamas 
skirtingiems lietuvių sluoksniams. 
„Dabartinis lietuvių kalbos žodynas" 
aptaria sluoksnį — „kokia nors visuo
menės grupė", o aš visą laiką maniau, 
kad „Draugas" yra skirtas visiems 
lietuviams (nesluoksniuotiems), ku
rie tik moka skaityti lietuviškai. Ar 
reiškia, kad su nauja redakcija jį 
galės skaityti visi lietuviai, ko anks
čiau negalėjo, nes buvo skirtas spe
cialiai grupei? • 

Ten pat rašoma, kad „Draugas" 
yra vienintelis lietuvių katalikų dien
raštis. Kad anksčiau buvo toks — tai 
žinau. Tačiau pastebėjau, kad pas

taruosiuose numeriuose tas katalikiš
kumas yra labai atskiestas. Ką kata
likiškas laikraštis turi bendro su 
kažin kur budisto meditacijomis ir jo 
išsivadavimo iš reinkarnacijos. Arba 
kaip vienas jaunuolis, nuolatos ra
šantis iš Lietuvos, pareiškė, kad būti 
geru kataliku, nereiškia eiti kas sek
madienį į bažnyčią. 

Lietuvių katalikų spaudos drau
gija labai plačiai užsimojo — naujais 
kompiuteriais net sutvarkyti Ameri
kos paštą. Netikiu, kad pasiseks, nes 
laikraščio pristatymas į namus pri
klauso nuo laiškanešio, koks jam tą 
dieną yra paskirtas krūvis išnešioti 
arba išvežioti. 

Tad linkiu „sustiprinti" „Drau
gą", kad tvirtai laikytųsi ir tarnautų 
visiems lietuvių „sluoksniams". 

Saulė J a u t o k a i t ė 
Palos Hills, IL 

. Redakcijos pastaba. Skaitytoju laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai . 
• sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog • 
1 laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nu- j 

rodyti pilną adresą ir telefono numerį. Anoniminių laišku ir laiškų be 
• adreso nespausdiname. • 

NEKILNOJAMASIS TURTAS P A S L A U G O S 

GREIT PARDUODA 
^ B ^ ^ - ^ ' r s t Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

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

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Į V A I R U S ' 

* 59 m. vyras ieško pagyvenusių žmonių 
priežiūros darbo lietuvių šeimoje. Legalūs 
dokumentai Gali pakeisti ir išleisti 
atostogų. Tel. 708-717-7684. 
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Gerbiama ir miela vyr. redaktore 
Danute, norėčiau savo ir gausių 
draugių, pažįstamų bei kaimynų 
vardu padėkoti Jums už pasišventusį, 
ilgametį puikų „Draugo" ir jo šešta
dieninio priedo redagavimą, už jūsų 
vedamuosius, kurie, tikiuos, kada 
nors išeis atskira knyga, už įdomius 
ir naudingus skyrius apie augalus ir 
valgius ir visus būdus, kuriais 
stengėtės „Draugą" išlaikyti ir 
ugdyti. 

Dėkoju, kad spausdinote ir mano 
rašinėlius, paskatindama ir patar
dama. Mūsų mintyse Jūs buvote taip 
suaugusi su „Draugu", kad gal reikės 
laiko priprasti prie naujų persitvar
kymų. Galvoju, kad Jūsų kūrybingas 
ir entuziastingas darbo kelias tęsis ir 

toliau. Linkiu ir toliau, gal kitais ke
liais, dalyvauti ir dirbti lietuviškoje 
visuomenės veikloje, stengiantis iš
laikyti ir puoselėti lietuvybę užsienio 
lietuvių tarpe. 

Leidėjams 
Gerbiami leidėjai, prašyčiau, kad 

dažniau informuotumėte „Draugo" 
skaitytojus apie pagrindinius vyks
mus „Drauge"— ar tai būtų fiziniai 
leidybos pagerinimai, ar tai būtų 
redakcijos, administracijos, ar leidėjų 
pasikeitimai. Nežinia sukelia, įvai
riausių ir pačių neįtikimiausių 
gandų, kurie neramina „Draugo" 
skaitytojus. 

Aldona Smulkštienė 
Čikaga, IL 

* * * 

Kodėl tiek ilgai trunka, kol būna 
įdėta korespondencija apie LB Hart
fordo apylinkę? Ačiū. 

Danutė Grajauskienė, sekr. 
Hartford, CT 

Redakcijos prierašas. Specia
liai rašinių apie LB Hartfordo apy
linkę nevilkiname išspausdinti. „Drau

gas" vadovaujasi nuostata — pir
miausia spausdinami tie straipsniai, 
kuriuose yra minimos konkrečios 
reginių, įvykių datos. Todėl jeigu gau
name du rašinius, iš kurių vienas yra 
apie Vasario 16-osios, o kitas — apie 
Kovo 11-osios minėjimus, pirmiausia 
spausdiname vasario 16-ajai skirtą 
straipsnį. Ačiū už pasiteiravimą. 

Viena Lietuva — vienas ženklas 
Lietuvą planuojama pristatyti 

vienu ženklu. Kūrybinės agentūros 
kviečiamos dalyvauti viešajame kon
kurse kurti Lietuvos prekės ženklą. 
Vyriausybės Informacijos ir komu
nikacijos departamento teigimu, Lie
tuvos prekės ženklas bus kuriamas 
vietoje anksčiau planuoto Lietuvos 
turizmo ir verslo prekės ženklo. Šį 
ženklą ketino kurti Lietuvos turizmo 
fondas. Tačiau Vyriausybės kance
liarija praėjusių metų rudenį pakvie
tė ženklo kūrybos konkurso paskel
bimą atidėti. Norėta sulaukti, kol 
būtų parengta Lietuvos įvaizdžio 
strategija ir jos įgyvendinimo prie

monių planas, kad šie du projektai 
būtų suderinti tarpusavyje. Turizmo 
fondo užsakymu praėjusį rudenį buvo 
pristatytas ir pirmą kartą istorijoje 
atliktas Lietuvos reputacijos tyrimas. 
Tyrimas parodė, kad apsilankiusieji 
Lietuvoje rado daugiau, nei tikėjosi. 
Pagrindinis minusas, kurį įžvelgė 
tyrimo dalyviai, yra informacijos apie 
Lietuvą trūkumas. 

Kvietimas agentūroms dalyvauti 
konkurse pasirodys penktadienį 
„Valstybės žinių" priede „Informa
ciniai pranešimai". Konkursą skelbia 
Lietuvos turizmo plėtros agentūra. 

Vija Pakai kaitė, www.vz.lt 

24 „Applebee" restoranai užsidarys 
Praėjusią savaitę „Applebee's 

International Inc." pranešė, jog ji 
uždarys 24 kompanijai priklausan
čius restoranus, mat jie, pasak kom
panijos vadovų, nepateisino lūkesčių. 
Kansas įsikūrusi kompanija kiekvie
nais metais paprastai uždaro vieną ar 
du restoranus. Toks milžiniškas pla

nuojamų uždaryti restoranų skaičius 
šiais metais yra susijęs su sumažėju
sią prekyba. Kompanijos pranešimu, 
Čikagos ir jos apylinkėse kol kas nė 
vienas „Applebee" restoranas nebus 
uždarytas. 

Pagal „Chicago Sun-Times" 

Skrydžiai pabrangs 
Oro linijų kompanijos „American 

Airlines" ir „Delta Air Lines" pakėlė 
vietinių skrydžių kainas — 5 dol. į 
vieną pusę. Oro linijų teigimu, taip 
padaryti jos yra priversto dėl padi
dėjusių kuro kainų. Tai jau ketvirtas 

kartas šiais metais, kai JAV oro lini
jos bando padidinti skrydžių kainas, 
visi ankstesni mėginimai nepavyko, 
man kitos oro linijų kompanijos nesu
tiko su didesnėmis bilietų kainomis. 

Pagal „Chicago Sun-Times" 

SKELBIMAI 

ĮVAIRUS 

* 50 m. mokytoja, turi žalią kortą, vairuo- jas, ieško darbo su vaikais ar pagyvenu-
ja automobilį, susikalba angliškai, ieško 
darbo nuo balandžio 1 d. iki birželio 20 d. 
Gali išleisti atostogų ar pakeisti savaitga
liais. Tel. 773-983-2879. 

šiais žmonėmis. Tel. 708-691-1906. 

* Moteris ieško darbo „downtownr 

gyvenimu. Tel. 630-915-6062. 
su 

* Moteris, turinti legalius dokumentus, 
rekomendacijas, patirties, automobilį, Tel. 630-915-3019 
kalbanti angliškai, ieško prižiūrėti pagy
venusius žmones ar kompanjonės darbo su 
grįžimu namo pietiniuose rajonuose. Gali 
pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692-4422. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. 

* Moteris ieško namų priežiūros darbo 
Hinsdale rajone. Tel. 630-915-1891. 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArdierAve.SL 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 7*3-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSK1S, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

M A U N A K V . RAIMA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Ele Grove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispa ln .com 

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

lietuviams sutvartys dantis už prieinamą Kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
55 L Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 706-422-8260. 

Chirurgai 

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

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

630-941-2609 

Vilniaus getas" pretenduoja 
į rusiškąjį „Oskarą" 

Tarp galimų pretendentų į 
rusiškus „OSKARŲ" apdovanojimus 
ir Lietuvos vardas. Prestižinėje kas
metinėje Rusijos Kino akademijos 
rengiamoje NIKĄ apdovanojimų ce
remonijoje šiemet pakviestas daly
vauti lietuvių režisierius Audrius Ju
zėnas su savo filmu „Vilniaus getas". 
Sis filmas nominuotas „Geriausio 
NVS ir Baltijos šalių filmų" kategori
joje. Tai pirmasis kartas, kai gauti 
NIKĄ apdovanojimą pretenduoja ir 
lietuviškas filmas. 

Praėjusių metų gegužę vyku
siame „X Tarptautiniame kino foru
me" Baltijos šalims itin reikli Rusijos 
kino kritika bei kino elitas „Vilniaus 
getą" įvertino labai palankiai. Anot 
daugelio Rusijos kino kritikų - tai 
geriausias lietuviškas filmas per visą 
nepriklausomybės laikotarpį - „euro-
pietiškas, originalus, 
profesionalus ir ne
vengiantis kontro
versijos bei nestan
dartinio požiūrio į 
istorinę holokausto 
temą". Neabejojama, 
kad NIKĄ nominaci
ja įtakos „Vilniaus 
geto" platinimą Ru
sijoje. 

Šių metų pra
džioje Lietuvos kine
matografininkų są
junga „Vilniaus ge-

višku vaidybiniu kino filmu, o tin-
klalapio „Delfi" lankytojai šią juostą 
išrinko geriausiu 2006 metų nacio
naliniu filmu. Praeitais metais 
„Vilniaus getas" debiutavo konkur
sinėje Kalkutos tarptautinėje kino 
festivalio programoje, kartu su di
džiųjų kino meistrų - Kiros Mura-
tovos, Murado Ibrahimbekovo, Žan-
abeko Žetiruovo, Peterio Urblos -
juostomis. 

„Vilniaus getas" rodomas Vokie
tijos, Beneliukso šalių, Olandijos, 
Meksikos, Brazilijos, Kinijos, Čekijos, 
Vengrijos, Izraelio kino teatruose bei 
šių šalių televizijose. Vėliau čia bus 
išleisti ir filmo DVD. 

Forum Cinemas informacija ir 
Bernardinai.lt 

tą pripažino geriau
siu 2006 metų lietu-

Kadras iš filmo „Vilniaus getas' 
Kinas.info nuotr. 

Baltijos silkė „įveikė" lydeką ir tapo 
nacionaline Estijos žuvimi 

* Moteris, tunnti patirties, rekomendaci-
* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 
630-706-1188, Kristina. 

Estija neišvaizdžiai žuvelei, nere
tai atsiduriančiai ant mūsų pietų 
stalo, suteikė nacionalinio simbolio 
statusą. 

Paprastutė Baltijos silkė per vy
riausybės remtą konkursą „įveikė" 
lydeką ir „išsikovojo" nacionalinio 
simbolio vietą greta mėlynos, juodos 
ir baltos spalvų vėliavos, rugiagėlės, 
klinčių ir nacionalinio paukščio 
kregždės. 

Nusprendėme suteikti šį titulą 

Baltijos silkei, nes tai tokia žuvis, ku
ri sudarė didelę tradicinio čionykščių 
žmonių maisto dalį", - sakoma Es
tijos žvejybos asociacijos direktoriaus 
Valduro Normejės pranešime. 

Balsavime, kuris vyko internete, 
dalyvavo daugiau kaip 50 tūkst. 
žmonių. 

Estija eksportuoja didžiausią dalį 
savo silkių, kurių jos vandenyse per 
metus sužvejojama 40 tūkst. tonų. 

BNS 

http://www.vz.lt
http://6918W.ArdierAve.SL
http://www.illinoispaln.com
http://Bernardinai.lt


10 DRAUGAS, 2007 m. kovo 28 d., trečiadienis 

Gerumo daigai 
Dar taip neseniai rašiau, kad visi 

nekantriai lauksime pavasario, kai 
tirpstantis sniegas Lietuvoje atidengs 
snieguolių ir žibučių žiedelius, kai 
prie vartų stovės Močiutė su margu
čių krepšeliu, o linkuviečiai džiaugsis 
dovanomis iš Čikagos. Tikėjomės, 
kad jie bus laimingi, kai supras, kad 
Kalėdos tęsiasi ir pavasarį.... 

Ir štai mūsų siuntiniai jau Lin
kuvoje, dovanos išdalintos. 

Mokytoja Lina Miežinskaitė iš 
Linkuvos mums atsiuntė laiškelį, ku
riame rašo: „Labai ačiū visoms mote
rims ir vaikučiams, kurie pradžiu
gino mano vaikučių gyvenimėlį. Visi 

čiupo išpakuoti, tik traškino įpakavi
mo popierių. Vis klausė: 'Kas čia? 
Kas užrašyta?' Reikėjo tik matyti, 
kaip visi puolė matuotis rūbelius ir 
batukus. Jeigu daiktas buvo per ma
žas, tai pasakė, bet jei daiktas per di
delis, tai tikino, kad bus geras. Net 
prisijuokiau, kaip jie atrodė apsi
rengę per dideliais rūbais ir apsiavę 
dideliais batais. Tikros Kalėdos vėl! 

Dabar, kad matytumėt, kaip išdi
džiai vaikšto, nosis užrietę ir visiems 
giriasi, kad jie gavo krūvą laiškų — 
tiek gyvenime nėra matę. Ruošiasi 
dabar rašyti laiškus, tai nežinau, kaip 
mums čia pavyks, nes iš Šešių — rašo 

Kiek dovanų! Tiek daug laiškų ir dovanų dar niekada negavome! 

Mažieji linkuviečiai džiaugiasi čikagiečių atsiųstomis dovanėlėmis. Centre 
— mokytoja Lina Miežinskaitė. 

tik trys, bet kiti gal ką nupieš. Dabar 
pas mus aktualiausia tema — Ame
rika, be galo dabar domimės šia šali
mi. Kelinta diena kalbame apie ją ir 
reikia pasakyti, kad vaikai pakanka
mai gerai viską įsimena. Matyt jiems 
tikrai labai įdomi ši tema. 

Daugiausiai kalbame apie Ame
rikos geografiją. Knygose išnagri
nėjome geografinę padėtį, kur ji ran
dasi. Kalbėjome apie Amerikos kal
nus, upes, ežerus, apie ten gyvenan
čius žmones. Jiems labai įdomūs 
įvairių rasių žmonės, indėnai. Papa
sakojau, kaip žmonės ieško kitokio 
gyvenimo, kodėl vyksta į svetimas ša
lis. Klausinėjo ir kaip jus ten visi at
siradote. Ne viską jie supranta, bet 
vis tiek domisi. Jie jus laiko draugais, 

amžiumi panašiais į juos. Sakau, kad 
vaikučiams viską nupirko mamytės, 
joms taip pat turime padėkoti. Vaikai 
man į tai: 'O į mokyklą tai vaikai at
nešė. Kas būtų, jeigu jie nebūtų at
nešę? Galėjo kur nors išmesti.' 

Taigi, diskutavome apie viską. 
Manau, kad dar negreitai užmiršime 
tas diskusijas... 

Dar kartą ačiū visiems!" 
Žinau tvirtai, kad Linkuvos pa

galbinės mokyklos ir Čikagos litua
nistinės mokyklos vaikų širdutės su
sišaukė, ir tas gerumo grūdas, pasė
tas šiandien abipus Atlanto, duos ge
rumo, užuojautos, supratimo ir mei
lės vienas kitam vaisių! 

Audronė Sidaugienė 

Lietuvos našlaičių globos 
komiteto parama 

Parama yra 150 dol. vienam 
našlaičiui, kurią paaukoja gerašir
džiai aukotojai-rėmėjai ir kuri yra 
siunčiama 3 kartus per metus po 50 
dol. Nemažai rėmėjų paaukoja ir dau
giau. Tos aukos yra siunčiamos kaip 
nepriklausoma parama. 

Lietuvos Našlaičių globos (toliau 
LNG) komiteto pirmininkas yra 
Juozas Polikaitis, vicepirmininkė — 
Dana Bazienė. Jai tenka pats sun
kiausias darbas — našlaičių kar
totekos tvarkymas ir paramos 
skirstymas. Jai talkininkauja Silvija 
Aleksiūnienė, kuri rašo ir padėkas. 
Iždininkas yra Albinas Smolinskas. 
Atsiųstus čekius ir laiškus rūšiuoja 
Alina Vadeišienė. Regina Jautokaitė 
išsiunčia rėmėjams priminimus su 
remiamo našlaičio pavarde apie 
paramos atnaujinimą. Gražina 
Liautaud rūpinasi našlaičių stipendi
jomis, o Aldona Smulkštienė rašo 
korespondencijas. Angelė Lawler-
Katelytė yra narė. LNG. komiteto 
atstovės Jeanne S. Dorr (Riverton, 
N. Jersey) ir Teresė Landsbergienė 
(Washington, DC) taip pat pasišven
tusiai darbuojasi našlaičių labui, ypač 
Jeanne Dorr, kuri iš Pennsylvania 
lietuvių (daugiausia lietuvių kilmės 
žmonių) surenka daug aukų ir pati 
važiuoja į Lietuvą, kur lanko ten 
našlaičius ir jų globėjus. Š. m. vasario 
12 d. Washington, DC LR prezidentas 
Valdas Adamkus apdovanojo Jeanne 
Dorr medaliu „Nusipelnęs žmogus". 

Š. m. vasario mėnesį buvo išsiųs
ta pirmoji paramos siunta už sausį, 
vasarį, kovą ir balandį. Ji yra siunčia
ma LNG komiteto įgaliotiniams, ku
rie tą paramą paskirsto našlaičių glo
bėjams. 

Seselei Jūratei išsiųsta 2,000 dol. 
už 40 vaikų priežiūrą ir 116 dol. 
pridėtinės paramos. Vida Beliūnaitei 
išsiųsta 1,500 dol. (30 vaikų) ir 50 
dol. pridėtinės paramos. Kun. L. 
Dambrauskui išsiųsta 950 dol. (19 
vaikų) ir 30 dol. pridėtinės paramos. 
Kun. R. Ramašauskui išsiųsta 150 
dol. (3 vaikai). Gražinai Landsber
gienei 12,900 dol. (258 vaikai) ir 250 
dol. papildomos paramos. Dr. Reginai 
Švobienei išsiųsta 17,200 dol. (344 
vaikai) ir penkiems Kaušikienės 
sąraše esantiems vaikams — 250 dol. 
Taip pat išsiųsta 1,566 dol. pridėtinės 
paramos. Taip pat pridėtinės para
mos išsiųsta: Rumbonių seselėms — 
280 dol., seselei D. Saboniūtei — 75 
dol. ir St. Clara — 75 dol. Iš viso iš
siųsta 37,392 dol. 

Sukakus 18-ai, našlaitis nebere-
miamas. Tačiau, rėmėjams pageidau
jant, parama siunčiama ir vyresniems 
nei 18 m. amžiaus jaunuoliams. 

Lietuvos Našlaičių globos ko
mitetas yra dėkingas visiems rėmė
jams, kurie ilgus metus nuoširdžiai 
remia Lietuvos našlaičius, neįgalius 
vaikus ir daugiavaikių šeimų vaikus. 

Aldona Smulkštienė 

Aptartas lituanistinis 
švietimas išeivijoje 

Kovo 22 d. švietimo ir mokslo mi
nistrė Roma Zakaitienė lankėsi Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mente (TMID) generalinio direkto
riaus Antano Petrausko kvietimu. 

Susitikime buvo aptarti užsienio 
lietuviams, Lietuvos tautinėms ma
žumoms bei Rytų Lietuvos regionui 
aktualūs švietimo klausimai. Vado
vai, akcentuodami naujosios emigra
cijos bangos poreikius, daug dėmesio 
skyrė lituanistinių mokyklų klausi
mams, tarėsi dėl tolesnės metodinės 
ir kitos pagalbos šioms mokykloms. 
Taip pat buvo aptartos galimybės 
Pietų Amerikos lietuviams mokytis 
Lietuvoje. 

„Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje 
gyvena labai daug lietuvių. Švietimo 

ir mokslo ministerija siūlo ir toliau su 
TMID dirbti rengiant metodinius 
pasiūlymus lituanistinių šeštadie
ninių mokyklų mokytojams. Siekia
me išleisti išeivijoje dirbantiems mo
kytojams aktualias knygas", — sakė 
ministrė Roma Zakaitienė. 

Švietimo ir mokslo ministerijos 
vadovė ir TMID generalinis direkto
rius sutarė pratęsti aktyvų bendra
darbiavimą rūpimais švietimo klausi
mais, peržiūrėti abiejų įstaigų funkci
jas švietimo srityje. 

Šiuo metu visame pasaulyje iš vi
so veikia daugiau nei 150 lietuviškojo 
švietimo įstaigų, kuriose mokosi per 
5,800 mokinių. 

Ieva Tamutytė 
ministrės atstovė spaudai 

www.draugas.org Margučių marginimo pamoka Batzeko lietuvių kultūros muziejuje kovo 24 d. 
Ritos Janz nuotr. 

http://www.draugas.org
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A+A DR. PETRUI ŽEMAIČIUI 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS 

Jis gimė 1925 m. liepos 25 d., 
Kuras kaime, Lekėčių valsčiuje, Ša
kių apskrityje. Mirė 2007 m. kovo 1 
d., eidamas 82-uosius metus. 

Tėvai — Antanas Žemaitis, ir 
Agota Žemaitienė-Urbonaitė, turėjo 
10 ha ūkį, augino tris sūnus ir vieną 
dukterį, Petras buvo jauniausias. 
Brolis Juozas, buvo pasitraukęs į 
Vakarus ir gyveno Kanadoje. Brolis 
Justinas ir sesuo Teofilė buvo likę 
Lietuvoje. Jie visi mirė anksčiau už 
Petrą. 

Lietuvoje Petras mokėsi Vilkijos 
gimnazijoje , kur baigė 7 klases. 1944 
m., vėl grįžtant sovietams, kaip ir 
daug kitu, pasitraukė į Vokietiją. 8-tą 
gimnazijos klasę baigė Vokietijoje, 
Augsburg. 1947 m. pradėjo studi
juoti mediciną Johann Wolfgang 
Goethe universitete, Frankfurt am 
Main. Stipendijai pasibaigus, 1949 m. 
emigravo į Ameriką, apsigyveno Či
kagoje, kad užsidirbtų pinigų moks
lui. Susitaupęs lėšų, vėl grįžo į Vokie
tiją tęsti mokslo ir 1954 m. Johann 
Wolfgang Goethe universitete įsigijo 
gydytojo diplomą. 1954 m. grįžo 
Ameriką — Detroit, ir stažavosi 
Highland Park General Hospital nuo 
1954 m liepos iki 1955 m. birželio. 
1955 m. State of Michigan Board of 
Registration in Medicine suteikė jam 
medicinės gydytojo-chirurgo teises. 

1963 m. American Board of Pe-
diatrics suteikė jam MD of Pediatrics 
teises. 

1963 m. dr. Petras Žemaitis 
Westland, MI, atidarė savo privačią 
kliniką, siųsdamas savo pacientus į 
Annapolis ligoninę. Buvo vaikų gydy
tojas. Aptarnavo ne tik apylinkės 
gyventojus. Daugelis mūsų tautiečių 
pasinaudojo jo patarnavimais, dažnai 
jis net neimdavo užmokesčio, vai
kams primindamas: ,,Tik jūs neiš
griaukite klinikos sienų ". Medicinos 
praktika baigė 1984 metais. 

v 

1955 m. Naujų metų sutikime Či
kagoje susipažino su Laima Krip-
kauskaite ir rugsėjo 10 d. sukūrė šei
mą. Susilaukė keturių dukrų: Rasos, 
Rūtos, Vilijos ir Dainos. Paminėtini 
ir penki anūkai. Dukros Dainos du 
sūnūs: Mike ir Tom; Rūtos : Andrius, 
Abigail ir Lydia, kuriuos R Žemaitis 
labai mylėjo ir jais didžiavosi. 

Petras ir Laima Žemaičiai bei jų 
vaikai daug reiškėsi lietuviškoje veik
loje. Dr. Petras Žemaitis, architektui 
Edmundui Arbui išsikėlus į Los 
Angeles (CA), perėmė Detroito— 

VVindsoro LFB sambūriui vadovavi
mą ir eilę metų buvo jo pirmininku. 
Tie metai sambūriui buvo labai 
vaisingi ir Žemaičių sodyboje vykda
vo kasmetiniai Detroito-Windsoro 
LFB sambūrio pobūviai. P ir L. 
Žemaičiai buvo dosnūs Lietuvių fron
to bičiulių ir lietuvių bendruomenės 
veiklos rėmėjai. Pavarčius senuosius 
įvairių organizacijų leidinius, randi, 
kad jie buvo stambūs ir kitų lietu
viškų organizacijų rėmėjai. Ypač 
paminėtina Dainavos jaunimo sto
vykla, Lietuvių fondas ir Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapija kada buvo 
telkiamos aukos naujos bažnyčios 
statybai. Kadangi buvau dr. Žemai
čio LFB Detroito-Windsoro sambūrio 
valdyboje, LFB Windsoro skyriaus 
pirmininkas, teko glaudžiai ben
dradarbiauti. Dažnai jis man pasaky
davo: „Jonai, aš kartais negaliu pa
likti ligonių, atlik, kas reikia, o aš 
paremsiu finansiškai". Kiek laikas 
leido, Petras ir Laima Žemaičiai 
mėgo keliauti. Laima labai mėgo mu
ziką - operas. Ir kada pas juos man 
teko užsukti, vis girdėjau arijas iš 
įvairių operų. 

1986 m. po širdies operacijos jį 
ištiko insultas. Žmona perėmė jo 
priežiūrą ir tai tęsė iki Aukščiausias 
ją pasišaukė pas save. Laima Že
maitienė mirė 1990 m. spalio mėn. 
23 d. 

Dr. Žemaičio priežiūrą perėmė 
dukros. Ligonį jos dažnai jį sekma
dieniais atsiveždavo ir į lietuviškas 
pamaldas. Po pamaldų, kaip pas mus 
priimta, renkamės į Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centrą paben
drauti prie kavutės. Trumpai už
sukdavo ir dr. Žemaitis. Pasidalin
davome su juo rūpimais klausimais. 
Dr. Žemaitis vasaras praleisdavo pas 
mus — Michigan valstijoje, žiemas — 
Floridoje. 2002 m. galutinai persikėlė 
į Floridą - Jupiter Beach. Sveika
tai silpnėjant gyvenimą užbaigė St. 
Louis, Missouri pas dukrą Dainą. 

Jo palaikai buvo pervežti į Mi
chigan. Kovo 9 d. po gedulingų pa
maldų Dievo Apvaizdos lietuvių šven
tovėje, palydėtas ir palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse, kur amžinai il
sisi jo žmona, ata Laima Marija Že-
maitienė-Kripkauskaitė, su kuria 
kartu išgyveno 35 metus. 

Ilsėkitės ramybėje, bičiuli Petrai 
ir bičiule Laima. 

Jonas Urbonas 

A t A 
ALDONAI ŠALNAITEI 

RUNKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos broliui dr. JONUI ŠALNAI ir jo 
šeimai gilią užuojautą reiškia 

Irena ir Liudas Kirkai 
Alicija ir Adolfas Ruibiai 

A t A 
BIRUTEI VASARIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą JONĄ, dukrą ir sūnų su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Angelė ir Algis Raulinaičiai 

Mus paliko žurnalistas, 
knygų autorius, . 

-„Suvalkijos" redaktorius 
Zenius Šileris 

Dr. Petras ir Laima Žemaičiai 

EDVARDAS SULAITIS 

Mus pasiekė liūdna žinia, kad va
sario 12 d. mirė žinomas Marijam
polės miesto veikėjas, kultūrininkas, 
žurnalistas, knygų autorius, leidėjas 
Zenius Šileris. Jis amžinybėn iškelia
vo su daugeliu net nespėjęs atsisvei
kinti, išgyvenęs vos 57 metus. 

Z. Šileris buvo plačiai žinomas 
kaip 1997 m. įsteigto Etnokultūros 
paveldo leidinio-žurnalo „Suvalkija" 
redaktorius ir leidėjas. Žurnalas pas
taruoju metu dėl lėšų stygiaus nebu
vo leidžiamas, tačiau skelbiama, jog 
a. a. Z. Šileris norėjęs žurnalą atgai
vinti — mirties dieną kaip tik žadėjo 
vežti į spaustuvę naujai parengtą 
„Suvalkijos" numerį, skirtą šio lei
dinio dešimtmečiui paminėti. 

Šių eilučių autoriui a. a. Zenių 
teko pažinti kaip tik dėl artimų ryšių 
su šiuo žurnalu, nuo pirmojo nume
rio būnant jo atstovu ir bendradarbiu 
JAV 1998 m. vasarą teko dalyvauti 
šio žurnalo pristatyme Marijampolės 
miesto viešojoje bibliotekoje, asme
niškai bendrauti su jo leidėju bei re
daktoriumi. Tada žymesnieji Ma
rijampolės gyventojai bei svečiai tarė 
daug gražių žodžių šiam žurnalui ir 
jo leidėjui. 

Deja, vien tik gražių žodžių ne
pakako: žurnalas negavo pakanka
mai lėšų, šio specifinės paskirties lei
dinio skaitytojų būrys buvo ribotas. 
Lietuvos valdžia irgi nesuskubo su 
parama. Tad po penkerių metų „Su
valkija" pradėjo išeiti rečiau, o vėliau 
ir visai sustojo. 

Iš pradžių Z. Šileris dar tikėjosi 
paramos iš įvairių šaltinių, tačiau 
vėliau prarado viltį, nors ir nepa
aiškino, kodėl žurnalas neleidžiamas, 
nepranešė, kad jis užsidaro. Neatsa
kydavo nei į laiškus, nei į telefoninius 
skambučius — matyt, pritrūkdavo 
paaiškinimo žodžių skaudžiai situaci
jai atpasakoti (nors priežastis galima 
buvo nuspėti). 

Tokia padėtis, atrodo, pakirto šio 
žmogaus sveikatą, dvasinę pusiaus
vyrą. O tiek daug gražių planų dar 
turėjo, tiek daug vertingų knygų 
žadėjo išleisti. Deja, tik mažą dalį 

savo sumanymų pajėgė įgyvendinti. 
Z. Šilerio laiškai šių eilučių autoriui 
šiandien byloja apie leidėjo kilnias 
idėjas ir jo meilę Lietuvai, ypač Su
valkijos žemei. 

Ne be reikalo jis rašė: „'Suval
kijos' žurnalas skiriamas gimtajai 
Suvalkijai pagražinti, laiko išbandy
mus inteligentams prisiminti, paga
liau visai 'pašešupių civilizacijai' 
prikelti... Tai lyg dvasinė koplytėlė, 
ypač tiems, kuriuos nuo Tėvynės 
skiria tolių toliai". 

Tačiau, kaip patyrėme, JAV ne
daug atsirado žmonių, kurie panoro 
šį leidinį skaityti, o dar mažiau jo lei
dybą stambesne auka paremti. Lie
tuvybę deklaruojantys mūsų tautie
čiai klestinčioje Amerikoje nelabai 
norėjo padėti šiam leidiniui tvirtai 
atsistoti ant kojų. 

Šį rašinį norisi baigti kolegos iš 
Marijampolės, „Lietuvos ryto" kores
pondento Algio Vaškevičiaus mums 
atsiųsta informacija apie Z. Šilerį: 
„Zenius turėjo sveikatos problemų, 
prieš keletą metų jį buvo ištikęs in
farktas. Be to, sirgo diabetu. Tą rytą 
buvo užsiregistravęs pas gydytoj ą-
endokrinologą konsultacinėje polik
linikoje. Atėjęs ten, atsistojo į eilę 
prie registratūros ir po kelių minučių 
joje stovėdamas susmuko. Greitai 
buvo pakviesti gydytojai, ji gaivino 
apie 40 min., tačiau gyvybės išgelbėti, 
deja, nepavyko. [...] 

Didžiausia jo aistra buvo poetas 
Pranas Vaičaitis, kurio atminimui 
įamžinti paskyrė daug savo gyvenimo 
metų, įsteigė Prano Vaičaičio draugi
ją, kuri sėkmingai veikia. Šiomis 
dienomis išėjo paskutinis jo pareng
tas suvenyrinis leidinys apie P Vai
čaitį 'Elegantiškasis Vaičaitis'. Ir 
tikrai dar suspėjo parengti paskutinį 
'Suvalkijos' numerį, o dabar apskri
tai labai abejojama, ar dar kas tęs šio 
žurnalo leidimą. Būtų gaila, jei viskas 
visam laikui sustotų". 

Tikrai būtų gaila, jeigu iš miego 
neprisikeltų „Suvalkijos" žurnalas 
bei kiti a. a. Zeniaus vykdyti kultū
riniai užmojai, kuriuos dabar dau
giausia užgožia lengvą pelną nešan
tys sumanymai. 
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APYLINKĖSE 

•Visus muzikos ir ypač operinio 
dainavimo mylėtojus kviečiame į „The 
Harris Theater for Music and Dan-
ce", įsikūrusį Millenium Park, 205 E. 
Randalph Dr. Kovo 28, 30, balandžio 
1, 5 ir 7 dienomis jaunas dainininkas 
iš Lietuvos Edmundas Seilius atliks 
Eurimaco vaidmenį Claudio Monte-
verdi operoje „The Return of Ulys-
ses". Spektaklių pradžia — 7:30 vai. 
v., balandžio 1 d. (sekmadienį) — 3 vai. 
p.p. Tel. pasiteiravimui: 312-704-8417. 
Bilietus galite įsigyti: www.chicago-
operatheater.org 

•Fi l isterių skautų sąjungos Či
kagos skyrius kviečia visus norinčius 
išmokti marginti velykaičius, kovo 30 
d., penktadienį, 6:30 vai. v. atvykti j 
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. 

• K o v o 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. 

•Skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko skulptūra „Marija — Lietuvos 
laukų karalienė" bus pašventinta kun. 
Algirdo Palioko, SJ, balandžio 1 d., sek
madienį, po 11 vai. r. šv. Mišių Palai
mintojo J. Matulaičio misijoje, Lemon-
te. Kviečiame dalyvauti šioje šventėje. 

•Verbų sekmadieni, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į sak
ralinės muzikos koncertą Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijoje. Skam
bės baroko epochos kompozitorių J. 
S. Bach, G. F. Handel, A. Vivaldi, V 
Lubeck ir kt. kompozitorių kūriniai. 
Rengia LB Lemonto apylinkė. 

•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 maisto bei meniškai 
išmargintų margučių. Apsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 

•Lietuvos dukterys Velykų proga 
š. m. balandžio 5 d. nuo 8 vai. r. ruošia 
velykinių pyragų ir margučių išparda
vimą nameliuose, 2735 W 71st. Street, 
Chicago, IL 60629. Maloniai kviečiame 
pirkėjus atvykti į namelius ir nusipirkti 
maisto Velykoms. T jaukiame visų. 

•Z iono lietuvių liuteronų bažny
čia ir kun. Valdas Aušra kviečia visus 
kartu švęsti Didžiąją savaitę ir Vely
kas. Pamaldos vyks: balandžio 5 d., 
ketvirtadienį, 6:30 vai. v. — Vakaro 
pamaldos anglų kalba; balandžio 6 d., 
penktadienį, 5 vai. p.p. pamaldos lie
tuvių kalba su šv. Vakariene; 6:30 vai. 
v. — Tamsos (Tenebrae) pamaldos; 
balandžio 8 d., sekmadienį, — Vely
kos: 8 vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. 
Giedos parapijos mišrus choras ir so
listai. Po pamaldų visi kviečiami Ve
lykiniams pusryčiams parapijos salė
je. 11 vai. r. — Velykinės pamaldos 
lietuvių kalba.Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti. Mūsų adresas: 9000 S. 
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. pasiteiravimui: 708422-1433. 
EI. paštas: 

zionlithlutheran@aol.com 

•Balandž io 15 d., sekmadieni , 
PLC, Lemont, moterų komitetas ruo
šia Atvelykio vaišes. Po 11 vai. r. šv. Mi
šių visus maloniai kviečiame į didžiąją 
salę pabendrauti. Vietas galite užsi
sakyti tel. 708-448-7436 (Aldona). 

•Tėvelių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje prasideda mo
kinių registracija 2007-2008 mokslo 
metams. Kovo 31 d. vyks jau besimo
kančių mokinių ir jų sesučių bei bro
liukų registracija, o balandžio 28 d. 
— naujų mokinių registracija. Kvie
čiame tėvelius laiku užregistruoti 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą. 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Mokytojų tobulinimosi 
kursai Dainavoje vyks birželio 24 -
liepos 1 dienomis. Tel. pasiteiravimui: 
630-435-6349 (Audronė Elvikienė) 
arba e-paštas: 

audronee@gmail.com 

Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo 

parapija 
balandžio 22 d. 

visus kviečia į dvigubą 
parapijos jubiliejų: 

80 metų nuo 
parapijos įsteigimo 

ir 

50 metų 
nuo bažnyčios 

pastatymo 
10:30 vai. r. - iškilmingos šv. Mišios švč. M. Marijos Gimimo 

bažnyčioje. 
1 vai. p.p. — akademija, meninė programa ir pietūs Hilton viešbu

tyje (93rd Street ir Cicero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, I L). 
Pakvietimus galite gauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios 

raštinėje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL). 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600. 

kultūros muziejuje 
6 5 0 0 S. Pulaskl Rd., 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

Tel. 7 7 3 5 8 2 6 5 0 0 

VERBŲ KŪRIMO UŽSIĖMIMAS 
Balandžio 1 dieną, sekmadieni, 1 

vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje dailininkės Virginija Morrison 
ir Rasa Ibianskienė mokys daryti ver
bas. 

Atsineškite žirkles, džiovintų 
augalų ir gėlių, kurių galima įsigyti 
tokiose parduotuvėse kaip „Hobby 
Lobby". 

Painokos dalyviai gaus medinę 
lazdelę, kuri yra verbos pagrindas ir 
keletą džiovintų augalų. 

Pamokos kaina suaugusiems — 
15 dol., vaikams — 8 dol. 

Dviejų ar daugiau asmenų šei
moms bus daromos nuolaidos. 

Detalesnė informacija ir regist
racija telefonu: 773-582-6500. 

Paskutinis sekmadienis prieš Ve
lykas yra Verbų sekmadienis, dauge
lyje Europos šalių vadinamas Palmių 
sekmadieniu. Tai Kristaus garbingo 
įžengimo į Jeruzalę prieš kančią pri
siminimas. 

Vilniaus kraštą garsinančios di
džiulės ir įvairiaspalvės verbos anks
čiau buvo trijų rūšių: apvaliosios, 
vienpusės plokščiosios, sausų gėlių 
žiedų puokštelės. Jų raštai būdavo 

įvairiausi. Juos sukomponuodavo de
rindami sausučių žiedelius, nudažy
tas skiedreles, įvairiaspalvius džio
vintus augalus. Verbos viršuje įpina
mas pilkų ar žaliai dažytų ežerinių 
smilgų kuokštas. 

Visoje Lietuvoje manyta, kad 
Verbų sekmadienį bažnyčioje visi 
būtinai turi turėti po kadagio šakelę 
ar kitokią „verbelę": „Jei verbos 
neturėsi, velnias įkiš palaikyti savo 
uodegą". 

Ryškiausias Verbų sekmadienio 
paprotys — tai plakimas verba. Plak
dami sakydavo: „Ne aš plaku, verba 
plaka! Ar žadi margutį?'' Tai tarsi 
užkeikimo formulė. Ja pabrėžiama, 
jog žmogus yra tik kažkieno valios 
vykdytojas, tik kosminės galios įna
gis. Toji galia — tai amžinai žaliame 
kadagyje įsikūnijusi gyvybė, kuri 
žmogų turi pavasarį pažadinti naujai 
ūkio veiklai, įtraukti jį į amžiną gam
tos mirties ir gimimo vyksmą. 

Balzeko muziejaus inf. 
This program is partially supported by 

grants from the Illinois Art Council, Chicago 
Department of Cultural Affairs, and the 
ECPC 

v 

Kovo 30 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 
I r e n o s Š a p a r n i e n ė s 

parodos 
„Veffeos Ir spalvos znt filio" 

atidarymas. 
Pradžia — 730 vai. v. Atidaryme dalyvaus auto
rė. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Nuotraukoje: Irenos Šaparnienės ant šilko ta
pyta verba. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

ToD free 24 hr. 888-77^6742 
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 LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

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 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-S85-9SOO 

Tat Justi laikraštis! 

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

http://www.chicago-
http://operatheater.org
mailto:zionlithlutheran@aol.com
mailto:audronee@gmail.com
http://www.johngibaitis.com

