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Lietuvis žurnalistas paragavo 
20 amžiaus vergovės 

Vilnius, balandžio 26 d. (Alfa.lt) 
— BBC atliktas tyrimas atskleidė, 
kad darbo Didžiojoje Britanijoje ieš
kantys asmenys yra viliojami ap
gaulėmis ir sudaro naują išnaudoja
mųjų klasę. 

Kartu su BBC bendradarbiavęs 
lietuvių žurnalistas Audrius Lel-
kaitis išaiškino naują prekybos žmo
nėmis formą, sistemišką imigrantų 
išnaudojimą. 

Prekybos žmonėmis ekspertai 
teigia, kad sąlygos, kurias tenka pa
tirti kai kuriems imigravusiems dar
bininkams, prilygsta „šiuolaikinei 
vergovei". Visos žurnalistinio tyrimo 
taikiklyje atsidūrusios kompanijos 
neigia išnaudojančios darbuotojus. 

A. Lelkaitis apsimetė darbo Di
džiojoje Britanijoje ieškančiu imi
grantu. Jis sumokėjo šimtus svarų 
sterlingų Lietuvoje ir Londone esan
čiose agentūrose už pažadus Hulo 
mieste gauti darbą, kurio net nebu
vo. 

Atvykęs jis jsidarbino Hulo įmo
nėje „Focus Staff Limited". Čia jam 
dvi savaites buvo mokamas už mini
malų atlyginimą mažesnis darbo už
mokestis. 

Po trijų savaičių darbo A. Lelkai
tis gavo 97 svarus už 20 valandų dar
bo pirmąją savaitę. 50 svarų buvo 
paimta apgyvendinimo išlaidoms pa
dengti. Pinigai už apgyvendinimą bu
vo imami nelegaliai - to nenurodant 
jo atlyginimo lapelyje. Lietuvis buvo 
verčiamas gyventi perpildytose patal
pose. 

Britų Darbo Brigadų samdytojų 

Didžiojoje Britanijoje klesti darbininkų iš užsienio išnaudojimas. 

licencijų administracijos vadovas Mi-
ke 'as Wilsonas teigė, kad pajamų mo
kesčio išskaičiavimas, kai darbuotojai 
j au yra Įsiskolinę, atrodo „kaip dvily
pė darbo santykių padėtis, su kuria 
mes visiškai negalime sutikti". 

„Focus Staff Limited" direkto
r ius Mike'as Dickensonas paneigė 
bet kokios nelegalios veiklos jo įmo
nėje galimyb?: „Pakankamai moku 
savo darbininkams. Viskas, ką darau, 
yra legalu ir sąžininga." 

Didžiosios Britanijos prekybos 
žmonėmis centro vadovas Graha-
me'as Maxwellas teigė, kad Europos 
sienų atidarymas sukūrė naujo tipo 
prekybą žmonėmis. 

„Tai akivaizdžiai yra darbininkų 
išnaudojimas. Čia esama konkrečių 
elementų: yra apgaulė bei žmonių, 
kurie tikisi gauti protingą ir tinkamą 
atlyginimą, judėjimas. Tai yra dvily
pio darbo rūšis. Tai šiuolaikinė ver
govė", - sakė jis. Nukelta į 6 psl. 
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V. Adamkus: laikas pamąstyti 
apie didesnes prezidento galias 
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Valdas Adamkus 

Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 26 d. (ELTA) 
— Prezidentas Valdas Adamkus ma
no, jog būsimas šalies vadovas turėtų 
turėt i didesnių galių, nei dabar turi 
jis. Dabartinės galios neleidžia prezi
dentui t inkamai atlikti jam priskirtų 
funkcijų. 

Tai prezidentas pareiškė Lietu
vos televizijos laidoje „Be pykčio". 
Anot V Adamkaus, jis neprašąs pre
zidentui suteikti ypatingų galių, kad 
šis taptų vos ne autokratiniu vadovu, 
tačiau t am tikros didesnės įsta
tyminės ir vykdomosios galios leistų 
prezidentui geriau reaguoti į valsty
bės ir visuomenės poreikius. 

„Kartais man tikrai norisi, kad 
nebūtume grynai parlamentinė vals
tybė, kad Prezidentūra turėtų tam 
tikrų vykdomųjų galių ir jas galėtų 
panaudoti . Aš jokiu būdu nesis
kundžiu. Analitikai turbūt pasakys: 
prezidentas verkia. Prezidentas turi 
moralinių, autoritetinių galių, aš tą 
vertinu. Tačiau prezidentas negali 
kištis nei į vykdomosios valdžios — 
Vyriausybės, nei į teisinės valdžios 
sritį. 

Aš to griežtai laikausi, ypatingai 
teisinėje srityje", — sakė V Adam
kus. 

DRAUGAS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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Ši šeštadienį ir vėl skaitykite sa
vaitini priedą Menas, literatūra, 
mokslas. 

Gresia 
energetinis 
badas? 

Vilnius, balandžio 26 d. (BNS) 
— Lietuvos pramonininkai baimina
si, kad vėluojant įgyvendinti Nacio
nalinės energetikos strategiją ne-pa-
vyks laiku pastatyti naujos atominės 
jėgainės, ketvirtadienj rašo „Lie-tu-
vos žinios". 

Lietuvos pramonininkų konfede
racijos (LPK) prezidento Bronislovo 
Lubio teigimu, šalies pramoninin
kams kelia susirūpinimą tai, jog už
darius Ignalinos Nukelta į 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 57-osios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės New York 

/ / Lituanicos" futbolininkai 
pelnė taškq 

„Lituanicos" futbolo klubo vie-
nuolikė „Metropolitan" lygos 2006— 
2007 metų pirmenybių II (pavasario) 
rate praėjusį sekmadienį iškovojo 1 
tašką. Mūsiškiai Lemonto Park 
District futbolo aikštėje su serbų 
„Belgrade" komanda sužaidė lygio
mis (1:1). 

Vėjuotą balandžio 22 d. popietę 
mūsiškiai turėjo nemažai progų 
pasižymėti. Tačiau tepajėgė išnaudoti 
vieną progą, kada Svajūno Jablonskio 
iš kampinio pakeltas kamuolys buvo 
nukreiptas į varžovų vartų tinklą. 
Tada lietuviai pirmavo 1:0, tačiau 
„Belgrade" žaidėjai nepasidavė ir iš 

tolimos baudos nuotolio įstengė re
zultatą išlyginti. 

Rungtynės neapsiėjo be nuoty
kių. Vieno apsistumdymo metu, ku
riame dalyvavo Edvinas Trinkūnas 
ir varžovų žaidėjas, abiems buvo pa
rodytos raudonos kortelės. Abu žai
dėjai turėjo apleisti aikštelę. 

Kitose praėjusio sekmadienio 
„Metropolitan" lygos I grupės rung
tynėse krito daug įvarčių. „Green-
White" nugalėjo „Spartą" —5:0. 
Tokiu pat rezultatu „Lions" įveikė 
„Rams". „Connections" laimėjo prieš 
„Highlanders" 5:3, o „Zrinski" — 
„Kickers" — 3:0. 

Mirė LFK „Lituanicos" buvęs žaidėjas 
Balandžio 19 d. amžinybėn iške

liavo buvęs ilgametis LFK „Litua
nicos" futbolo komandos žaidėjas 
Romualdas Libus. Atsisveikinimas 
su velioniu įvyko balandžio 24 d. Pet
kaus laidojimo namuose, Lemonte. 
Mirusiojo pageidavimu vietoje gėlių 
skirtos aukos atiteko jo pamėgtam 

„Lituanicos" 
futbolininkų pobūvis 

Kaip jau buvo pranešta, 57-erius 
savo gyvavimo metus švenčiantis 
„Lituanicos" futbolo klubas rengia 
pavasarinį pobūvį. Jis įvyks gegužės 
5 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. PL centro 
didž. salėje Lemonte. 

Čia bus įvairi programa su vaka
riene ir šokiais (gros gerai visiems 
žinomas „Cigar band" orkestras). 
Tie, kurie lankėsi ankstesniuose 
LFK „Lituanicos" pobūviuose (jie 
visada vykdavo rudenį) žino, kad 
juose netrūksta linksmos nuotaikos. 
To paties galima tikėtis ir ši kartą. 

Vietas galite užsisakyti skambi
nant Laimai Glavinskienei, tel. 630-
323-6302. 

klubui — „Lituanicai". 
A.a. R. Libus ilgą laiką žaidė 

„Lituanicos" futbolo vienuolikėje, 
buvo geras, pavyzdingas futbolinin
kas. Amžinybėn jis iškeliavo sulau
kęs 86 metų amžiaus. Amerikoje a.a. 
Romualdas išgyveno 54 metus. 

57-osios ŠALFASS Sporto žai
dynės įvyks 2007 m. birželio 8-10 die
nomis New York, NY. Jas rengia 
New York Lietuvių Atletų klubas. 

Žaidynėse vyks krepšinio ir 
tinklinio ŠALFASS pirmenybės. 
Anksčiau numatytos kėgliavimo 
(bowling) pirmenybės neįvyks dėl 
dalyvių stokos. 

Pagal išankstines registracijos 
duomenis, krepšinis vyks šiose kla
sėse: vyrų A, vyrų B, moterų ir vai
kinų A (1998 m. gimusių ir jaunes
nių). Vaikinų A klasės žaidėjams lei
džiama žaisti ir vyrų A ar vyrų B 
klasėje. 

Vyrų A ir vyrų B krepšinio 
varžybas numatoma pradėti birželio 
8 d., penktadienį, pavakaryje. Mote
rų ir vaikinų A krepšinio rungtynės 
vyks tik šeštadienį ir sekmadienį. 
Anksčiau numatytos merginų A 
(1988 m. gimusių ir jaunesnių) krep
šinio varžybos neįvyks dėl dalyvių 
stokos, nebent iki gegužės 8 d. užsi
registruotų minimalus komandų 
skaičius. 

Galutinė krepšinio komandų ir 
žaidėjų registracija vyks iki gegužės 
8 d. (imtinai). Registruotis reikia 
pas žaidynių krepšinio koordinato
rių adresu: Juozas (Joe) Milukas, 21 
Edgewood Road, Darien, CT 06820. 
Tel. 203-918-7031; ei. paštas: cjmi-
lukas@hotmail.com arba joem@ 
nylak.com; žaidynių tinklalapio ad
resas: www.nylak.com 

Tinklinio varžybos vyks tarp 
vyrų, moterų ir mišrių komandų bir
želio 9, šeštadienį, ir 10 d., sekma-

f&są ir pazmtųsJt 
www.pazintys.corn 
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dienį. 
Galutinė tinklinio komandų ir 

žaidėjų registracija vyks iki gegužės 
8 d. (imtinai). Registruotis pas žai
dynių tinklinio koordinatorių adre
su: Nina Jankauskas, 50 Allen Street 
# 466, Norwalk, CT 06851. Tel. 203-
354-2524; ei. paštas: ninajankaus-
kas@yahoo. com 

Papildomai: Gintautas Garsys 
(ŠALFASS tinklinio vadovas), 82 
North St., Foxboro, MA 02035. Tel. 
508-353-5079; fax: 508-579-4777, ei. 
paštas: gintautasgarsys@yahoo.com. 

Dalyvauti žaidynėse kviečiami 
visi lietuvių sporto vienetai bei 
asmenys, užsiregistravę 2007 m. 
ŠALFASS. 

Išsamesnę informaciją gaus visi 
sporto klubai. Po galutinės krepši
nio ir tinklinio komandų registra
cijos bus paskelbta tiksli varžybų 
programa, tvarkaraščiai ir kitos de
talės. 

Visais žaidynių reikalais kreip
kitės į žaidynių vadovą ir atitin
kamus žaidynių atstovus bei domė
kitės pateikta informacija tinklalapy-
je: www.nylak.com 

ŠALFASS centro valdyba 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
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TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
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Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
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Pykdo 
kultūra 

SES. ONA MIKAI LAITE 

Pastarųjų dienų tragiški įvykiai Virginia valstijos technikos institute 
ne vien šiurpina eilinį stebėtoją, bet ir rodo, jog pykčio bei ne
apykantos išraiškos JAV kultūroje giliai įsišaknijusios. Konstatuo

tas faktas, jog korėjietis žudikas, buvęs psichinis ligonis, užaugęs šiame 
krašte, kvėpavo čionykšte kultūrine atmosfera. Pats prisipažino, jog ne
kentė turtingųjų ir laikė Columbine mokyklos jaunus žudikus „kanki
niais". Žudynės įvyko Columbine tragedijos sukaktuvių išvakarėse. 

Nuo daugmaž 1960 dešimtmečio Amerikoje pyktis įsipilietino kaip 
demokratiška apraiška — prieinamas kiekvienam ir net laikomas teisin
go pasipiktinimo viešinimu. Profesorius Peter Wood, pernai išleidęs knygą 
„A Bee in the Mouth: Anger in America Now" (Bitė burnoj: pyktis Ame
rikoje dabar), tvirtina ir pavyzdžiais parodo, jog JAV istorijoje pyktis 
įsiliepsnodavo įvairiomis formomis: politiniu nerimu, demonstracijomis 
prieš visokias neteisybes, ypač karus, darbininkų streikais. Tai būdavo 
kokios nors paskiros grupės pasirinktos būdas paviešinti savo bėdas ar 
siekimus. Tačiau pyktis, niekuomet nebuvo laikomas idealu, o greičiau — 
tragiškas civilizuoto gyvenimo principų paneigimas. Praeityje pykčiu bei 
neapykanta paremtos grupuotės veikdavo pogrindyje: „...praeityje tie, 
kurie buvo pasiryžę veikti motyvuojami pykčiu, savo veidus slėpdavo". 
Tokia, pavydžiui, buvusi rasistų organizacija „Ku Klux Clan". 

Šiandien daugelis JAV gyventojų didžiuojasi savo pykčiu ir siekia 
viešai jį pareikšti —juo garsiau, juo geriau. 2006 m. „New York Times" 
laikraštis rašė, jog mieste įvykdyti 28 užpuolimai prieš policiją, tvarkančią 
automobilių pastatymą. George Anderson, „American Association of An
ger Management" (Amerikos pykčio suvaldymo asociacija) atstovas buvo 
priverstas nutraukti savo seminarus, mokančius žmones, kaip suvaldyti 
pyktį kasdienos situacijose, nes dalyviai nuolatos ateidavo į salę baisiau
siai įtūžę, negalėdami rasti vietos automobiliams pastatyti. 

Pasak Peter Wood, jo vadinamas „naujasis pyktis" JAV visuomenėje 
įsitvirtino 1960—1970 dešimtmetyje ir palengva įsibrovė į JAV kultūrą. 
Feministės ragino moteris parodyti savo pyktį dėl patirtų skriaudų, jau
nimas dainavo ir demonstravo prieš Vietnamo karą ir ilgainiui prieš 
visokias valstybines institucijas, psichologai vedė madingus „self-asser-
tions" (atkaklaus savo teisių gynimo) seminarus. 

Krikščioniškoji moralė mokė, jog pyktis yra viena iš didžiųjų nuo
dėmių, stiprus mūsų sugadintos prigimties polinkis, su kuriuo privalome 
kovoti ir jį apvaldyti. Pykčio apvaldymas visur buvo laikomas viena iš ci
vilizuoto gyvenimo būtinybių. Šiuolaikinis požiūris visiškai priešingas: 
pyktis duoda galią prispaustiesiems ir viešo balso neturintiems; tai kūry
binis išsilaisvinimas iš varžtų. Pykčio politika ir pykčio muzika persunk
tas kasdienos JAV gyvenimas. Naujasis pyktis įsipilietino, nes Amerikos 
gyventojai patys pasikeitė, visai tokio pokyčio nesuvokdami. 

Kultūra tur i savo etapus ir pokyčius. Naujasis pyktis rodo, kaip toli 
JAV visuomenė yra nutolusi nuo ankstyvesnių krikščioniškų idealų bei 
krikščioniškos pasaulėžiūros. Mūsų jaunimas jau nebeauklėjamas krikš
čioniškoje dvasioje. Columbine jaunuoliai ir Virginia žudikas nokino pyktį 
savo širdyje, kuris pratrūko baisia naikinančia jėga. Kam ieškoti teroristų 
svetur, jei Amerikoje juos sėkmingai auginame? 

Tai turėtų supurtyti visus mus ir priversti rimtai susimąstyti bei rasti 
būdų ugdyti gėrį savo aplinkoje. Mokytojams ir auklėtojams bei šeimų 
tėvams dabartinės apraiškos turėtų būti signalas susirūpinti savo jauni
mo mąstysena bei vertybių ugdymu. 

TOLERANCIJĄ UGDYTI 
TEISINGUMO PAGRINDU 

Vilniuje trūks modernių biurų 

Vilnius pagal biuro patalpų pa
siūlą Taliną turėtų prisivyti po poros 
metų — tuomet vienam gyventojui 
Vilniuje tektų 0,66, o Taline — 0,67 
kvadratiniai metrai modernių biurų 
ploto, teigia nekilnojamojo turto ben
drovės „Ober-Haus" nekilnojamasis 
turtas specialistai. 

Kaip sakė įmonės generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Nerijus 
Juodelis, šiuo metu Vilniaus moder
nių biurų pasiūla vienam gyventojui 
nuo Talino atsilieka du kartus: Vil
niuje vienam gyventojui 2006 metų 
pabaigoje teko 0,38, o Taline — 0,75 
kvadratiniai metrai. 

Šiemet Vilniaus biurų rinka tu
rėtų pasipildyti daugiau nei 70 tūkst. 
kvadratinių metrų nuomojamo biurų 
ploto, o 2008-aisiais planuojama pas
tatyti apie 90 tūkst. biurų ploto. 

„Vilniaus biurų rinka per atei
nančius dvejus metus praktiškai pa
dvigubės. Šiuo metu patalpų poreikis 
yra didžiulis — sostinėje biuro pa
talpų užimtumas siekia 98-99 proc. 
tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis 
— 80-90 proc", - teigė N. Juodelis. 

Jo teigimu, Lietuvos sostinėje 
juntamas A klasės biurų trūkumas, 
modernių biurų trūks ir ateityje. 

BNS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Politinių kalinių ir tremtinių 
bendrijos konferencijoje, vykusioje 
Vilniuje 2007 m. balandžio 14 d. daly
vavo svečias — Tarptautinės komisi
jos nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti vykdantysis direktorius Ro
naldas Kačinskas. 

Komisija tiria sovietų ir nacių 
nusikaltimus 

Komisija, kuri buvo įsteigta 1998 
m. „užsibrėžė, remiantis bešališkais 
istoriniais tyrimais, išlikusiais doku
mentais, archyvine medžiaga, liu
dininkų parodymais" įvertinti sovie
tų ir nacių okupacijos laikotarpius. 
Be to, bus siekiama „suderinti Lietu
vos ir užsienio valstybių požiūrius į 
okupacinį Lietuvos istorijos tarpsnį ir 
pateikti baigtinę reikšmę turintį 
vieningą vertinimą". 

Tai ambicingas siekis ir toli 
gražu nelengvai įgyvendinamas. Pir
miausia krinta į akis komisijos su
dėtis — nėra nė vieno atstovo iš Lie
tuvos politinių kalinių, tremtinių ir 
laisvės kovotojus vienijančių visuo
meninių organizacijų. Nėra ir vadi
namųjų litvakų-žydų atstovo. Šie 
Lietuvos Respublikos piliečiai tiesio
giai patyrė ir vieno, ir kito totali
tarinio režimo represijas ir genocido 
baisumus. Ar tokios sudėties komisi
ja visada gebės objektyviai tirti bei 
vertinti faktus ir kitą medžiagą? La
bai nelengva bus suderinti Lietuvos 
ir Vakarų valstybių požiūrius į sovie
tų okupaciją. Komunizmo byla dar 
nepateko į Tarptautinį Tribunolą, 
nors pastangų tai padaryti netrūksta. 
Štai ir šių metų birželio 16 d. keliose 
Europos valstybėse, kurių gyventojai 
patyrė sovietų režimo represijas, vie
nu metu įvyks konferencijos ta pačia 
tema. 

Išskirtinis šios programos bruo
žas yra tas, kad ji apima ne tik 
Kremliaus pastangomis įpirštą Va
karams ir iki šiol palaikomą tik nacių 
nusikaltimų vertinimą, bet ir ana
logiškus sovietų nusikaltimus. Kaip 
žinoma, abu totalitariniai — sovietų 
ir nacių — režimai praktikavo geno
cidą, tačiau stalinizmo nusikaitimai 
apimtimi, trukme ir žiaurumu ge
rokai pranoksta hitlerizmo pikta
darystes. 

Gyvoji kovų ir netekčių 
istorija 

Svečias pristatė švietimo apie 
totalitarinių režimų nusikaltimus, 
nusikaltimų žmoniškumui prevenci
jos ir tolerancijos ugdymo programą 
ir edukacinio-istorinio projekto „Gy
voji Lietuvos laisvės kovų ir netek
čių istorija" viziją. Pagrindiniai pro
gramos tikslai keli. Pirmiausia iš
saugoti ir įprasminti istorijos liu
dininkų, su sovietiniu totalitariniu 
režimu kovojusių ir patyrusių režimo 
represijas asmenų, atsiminimus. Nu
matoma istorinių įvykių dalyvius ir 
liudininkus įtraukti i jaunosios kar
tos ugdymo procesą, tokiu būdu ska
tinant brandžios pilietinės bei istor
inės atminties ir sąmoningo verty
binio ryšio su Tėvynės istorija forma
vimąsi. Savo ruožtu gyvas kartų ry
šys padėtų jaunuoliams perimti tėvų 

ir senolių patirtį, kurį vertintina kaip 
Tėvynės naujausios istorijos sudėtinė 
dalis. 

Soviet inė s i s t e m a sėjo 
n e p a k a n t u m ą 

„Politinis, religinis bei kultūrinis 
nepakantumas, kurį nuo pat pradžių 
sėjo sovietinė sistema, supriešino ir 
kaimynus, ir gimines, ir tautas. Jau
nosios kartos istorinė sąmonė buvo 
'nuodijama', pokario partizanų ko
vas įvardijant kaip ,tarybinės liaudies 
kovas su buržuaziniais nacionalis
tais', o part izanus — ,banditais'. (...) 
Politinės tolerancijos stoka tuomet 
viešpatavusioje sovietinėje ideologijo
je iškraipė lietuvių visuomeninę 
sąmonę. Sociologinių tyrimų rezul
tatai rodo, jog tolerancijos t rūkumas 
ryškiai pastebimas šiandieninėje tau
tiškai homogeniškoje Lietuvos visuo
menėje", — rašoma „Tolerancijos 
ugdymo programoje". 

Direktorius R: Kačinskas minėjo, 
kad jau įsteigti 46 tolerancijos centrai 
Elektrėnų, Kauno, Kėdainių, Klaipė
dos, Kretingos, Mažeikių, Panevėžio, 
Plungės, Šiaulių, Šilalės, Tauragės, 
Telšių, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, 
Visagino miestų mokyklose, gimnazi
jose, kai kur prie muziejų. 

Total i tarinių r e ž i m ų siekiai 
v i enod i 

Tiek sovietų, tiek nacių totalita
rinių režimų tikslai buvo tokie patys. 
Abiejų režimų palyginimas keliais 
aspektais padeda objektyviai įvertinti 
totalitarizmo, kokia iškaba jis besi-
dangstytų, keliamas grėsmes taikai, 
humanizmui ir visai žmonijai. Tota
litariniams režimams būdingas vien
valdis diktatorius, aptariamu atveju 
— Stalinas ir Hitleris. Režimai re
miasi viena politine partija — komu
nistų ir at i t inkamai nacionalsocia
listų. Agresyvi politika kaimyninių 
valstybių, kurias reikia nukariauti 
arba „išvaduoti", atžvilgiu. 

Agresiją mėginama pagrįsti pseu-
domokslinėmis teorijomis. Sovietų 
komunistai rėmėsi „klasių kovos" 
principu. Vokiečių nacionalsocialistai 
propagavo „rasės grynumo" utopiją. 
Valdomose ir nukariautose teritori
jose vykdomos masinės itin žiaurios 
genocido akcijos. Pagrindinių tikslų 
siekiama: dezinformacija, užkariavi
mais, teroru, smurtu , kryptingai sei
kėjamu melu. 

Abiejų totalitarinių režimų paly
ginimas tiesiog būtinas, antraip pa
teikiamas iškreiptas vaizdas. Ir sovie
tų, ir nacių režimų politikos tikslai iš 
esmės tokie patys, skiriasi tik me
todai, priemonės, ideologiniai postu
latai. Todėl labai naudinga ir paveiku 
išryškinti režimų kėslų, metodų, 
priemonių bendrybes ir skirtybes. 
Pastarosios labai reljefiškai paryški
na nacionalinių tradicijų įtaką bend
rybėms. 

Kremliaus pastangos vien tik 
holokausto propaganda pridengti 
sovietų genocido nusikaltimus yra 
taip pat nusikaltimas, kurio toleravi
mas gali pavirst i nepateisinamu 
nusikaltimu demokratijos sąlygomis. 
Romėnų teisė bylojo: ,,Sočius fit cul-
pae qui nocentem sublevat" — kas 
palaiko nusikaltėlį, tas yra nusikalti
mo bendrininkas. Nukel ta f 11 psl . 
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Mieli mūsų skaitytojai, 
pasibaigė skelbtas konkursas ,,Šalis ta — Lietuva vadinas". Komisija: 

mecenatė Marija Remienė, „Draugo" vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė ir šio 
puslapio redaktorė Laima Apanavičienė perskaičiusios Jūsų rašinius ir eilė
raščius nutarė skirti: 

I vietą (50 dol.) 
Gintarei Daulytei, Maironio lituanistinė mokykla (Lemont), 4 klasė 

II vieta (po 25 dol.) 
Andriui Dunčiai, V. Krėvės (Philadelphia) lituanistinė mokykla, 3 klasė 
Simonai Sidaugaitei, Čikagos lituanistinė mokykla, 7 klasė 

Sveikiname nugalėtojus ir tikimės, kad jaunieji,,Draugo" lietuviukai da
lyvaus ir kituose mūsų skelbiamuose konkursuose. 

Redaktorė 

GINTARĖ DAULYTĖ, I vieta 

Lietuva — tai kraštas apie kurį man pasakojo močiutės ir senelis. Tėveliai 
buvo Lietuvą aplankę, tačiau aš Lietuvą pažinojau tik iš pasakojimų ir litu
anistinės mokyklos. Aš gimiau Amerikoje. Aną vasarą mūsų šeima nuskrido į 
Lietuvą ir turėjau progą matyti tą šalį iš arti. Kai kas buvo taip, kaip maniau, 
kad bus, o kai kas visai skyrėsi. Toliau yra ištraukos iš mano dienoraščio, kurį 
rašiau kelionės metu... 

-

2006.08.05 
Mes atskridome į Lietuvą. Mes šiandien sutikome keletą giminių ir ėjome 

užkąsti į „Karčemą", Kretingos rajone (restoranas — su visokiom sūpynėm, 
nuošliaužom ir t.t. kieme). Mano brolis Aras manė, kad ta vieta yra Lietuva. 

2006.08.06 
Vakar aš buvau Palangoje, prie Baltijos jūros, Gintaro muziejuje, Birutės 

kalne. Aš vaikščiojau ant Palangos tilto, Basanavičiaus gatve. Buvo labai labai 
smagu. 

• 

2006.08.07 
Šiandien mes buvome Nidoje ir Juodkrantėje. Mes kopėme į kopas ir 

lipome į Raganų kalną. 

2006.08.08 
Šiandien mes buvom Orvydo sodyboje, pas tetulę ir Žemaitijoje naciona

liniame parke. Lipome žemyn i buvusias karines šachtas. Buvome Plungėje. 

2006.08.09 
Šiandien mes ėjome i Šiluvą, ten matėme koplyčią, kur pasirodė Marija, ir 

koplyčią, kur yra stebuklingas paveikslas. Važiavome ir į mano tetos ir dėdės 
ūkį. 

2006.08.10 
Buvome Rumšiškėse ir tada traukėme i močiutės tėviškę netoli Marijam

polės. Iš ten važiuosime į Kauną. 

2006.08.18 
Matėme Vilnių ir kopėme i Gedimino kalną. Buvome Aušros Vartuose. 

Važiavome į buvusią Lietuvos sostinę Kernavę. 
Ši kelionė buvo labai smagi ir Įdomi. Mačiau tas vietas, apie kurias tik 

skaičiau ir tas, apie kurias net nebuvau girdėjusi. Sutikau daug giminių, jau
nų ir senų. Buvo nuostabi kelionė. Norėsiu kada nors vėl čia grįžti. 

Ugnės Slovikaitės, 3 kl., piešinys' 

ANDRIUS DUNČIA, II vieta 

Mūsų tėvai ir seneliai daug ir labai gražiai kalba apie Lietuvą. Daugelis 
poetų apibūdino Lietuvą kaip labai gražią ir mielą žemę, kurioje gyveno daug 
didvyrių. Poetas Kudirka Lietuvos himno žodžiais sako: „Lietuva, Tėvyne 
mūsų, / Tu didvyrių žeme". Kitas poetas apie Lietuvą sakė taip: „Tokia maža, 
žemėlapy esi, / Taip brangi ir taip sava, / Kaip vasaros vidudienis šviesi, / Tu 
mano Lietuva!" 

Praeitų metų vasarą aš su šeima nuvykau į Lietuvą. Aš norėjau pats įsi
tikinti, ar Lietuva tikrai tokia nuostabi šalis. Ir kokią gi aš pamačiau Lietuvą? 

Lietuva, tai — mielų, gerų. draugiškų, vaišingų, linksmų, darbščių lietu
viškai kalbančių giminių gimtasis kraštas. 

Lietuva, tai — didžiulių, senų, didingų, gražių, įdomių, stiprių Gedimino 
ir Trakų pilių, kurių sienos pasakoja apie praėjusių amžių jas gynusius did
vyrius, kraštas. 

Lietuva, tai — nuostabių, žalių, minkštomis samanomis išklotų, mė
lynėmis, žemuogėmis, kiškio kopūstais pasipuošusių miškų kraštas. 

Lietuva, tai — maudynės šaltame, skaidriame, srauniame Šventosios 
upės vandenyje. 

Lietuva, tai — medžiais apaugę, mėgstami žvėrelių ir paukštelių nuos
tabaus grožio, šilti ežerai, kuriuose ramiai plauko pulkai mažų žuvelių. 

Lietuva, tai — nuostabaus mėlynumo dangus ir niekad nesibaigianti diena. 
Lietuva, tai didelių gandrų, kurie atrodo labai išdidūs ir drąsūs, begau

dydami varles, žemė. 
Lietuva, tai — sunkiai dirbantys ūkininkai, kurie prižiūri ir melžia de

šimtis visokių spalvų, švelnių, raguotų, draugiškų karvių bandas, kraštas. 
Lietuva, tai — labai skanių sūrelių, ledų, skinamų nuo medžio vyšnių, 

cepelinų, bulvinių blynų, tortų kraštas. 
Aš įsitikinau, kad Lietuva yra tikrai nuostabus kraštas ir poetai savo 

eilėraščiuose rašė tikrą tiesą. Šią vasarą jūs visi nuvažiuokite į Lietuvą ir įsi
tikinsite patys. 

SIMONA SIDAUGAITĖ, II vieta 

Lėktuvo sparnai sveikina Lietuvą, o jūs jau įsivaizduojate, kokius skanės
tus ragausite Lietuvoje. Jūs galvojate apie šventes, kurias švęsite. Ir negalite 
sulaukti, kada aplankysite tuos nuostabius gamtos kampelius. Tad tegul jūsų 
kelionė prasideda! 

Lietuva garsėja įvairiais patiekalais. Patys populiariausi patiekalai Lie
tuvoje pagaminti iš bulvių: cepelinai — ir iš tarkuotų bulvių ir maltos mėsos. 
Kitas populiarus patiekalas — kugelis. Tai tarkuotos ir iškeptos bulvės. 

Dar vienas skanėstas — šližikai. Juos kepa tik kartą metuose — Kūčių 
vakarą. Į juos deda aguonų. Mes visada valgome šiuos patiekalus čia Ameri
koje, prisimindami kaip mes anksčiau juos valgydavome Lietuvoje. 

Lietuvoje daug linksmų švenčių. Viena iš jų — tokia pati kaip čia, Ame
rikoje, Kalėdos — Jėzaus gimimo šventė. Kita šventė — Visų šventųjų diena, 
švenčiama lapkričio 1-ąją. Tą dieną prisimenami visi, kurie mirė. Žmonės eina 
į kapines ir padeda gėlių, uždega žvakučių ant artimųjų kapų. 

Užgavėnės — dar viena šventė, kai išvarome žiemą ir sutinkame pavasarį. 
Žmonės dėvi kostiumus ir eina pas kaimynus valgyti blynų. Tai beveik kaip 
Halovynas čia, bet vietoj saldainių valgomi blynai. Tai senos ir tradicinės 
šventės, kurios švenčiamos Lietuvoje jau šimtus metų. 

Šioje žemėje daug nuostabių gamtos kampelių ir lankytinų vietų. Viena iš 
įspūdingiausių vietų — Palangos gintaro muziejus. Jame — 15 kambarių, 
kuriuose daugiau nei 4,500 eksponatų. 

Dar viena vieta — Kryžių kalnas, kuris yra Jurgaičių kaime Šiaulių rajo
ne. Kiekvienais metais tūkstančiai žmonių atvyksta čia ir palieka savo kryže
lį. Daugiau nei milijoną kryžių, kryželių ir kryžiukų gali pamatyti šioje vieto
je. 

Vilniuje patiks Trys balti kryžiai, kurie tarsi sargybiniai stebi Vilnių. 
Čia tik keletas nuostabių vietų, kurios žavi turistus kiekvienais metais. 
Aš tikiuosi, kad vieną dieną jūs įsigysite lėktuvo bilietą ir aplankysite Lie

tuvą. Jūs būtinai turite paragauti lietuviškų patiekalų ir aplankyti nuosta
bias vietas. Galbūt, jums net pavyks švęsti vieną iš lietuviškų švenčių. 

Lietuva — tikrai nuostabi šalis! 
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Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mok. aštuntos klasės moki
nys Marius Vilkas (14 metų), pažiūrėjęs Arūno Matelio filmą „Prieš 
parskrendant j žemę", šį eilėraštį parašė sergančiam vaikui Lietuvoje. 

Mielas ar mieloji, 
mano vardas yra Marius Vilkas, aš esu 14-os metų ir gyvenu Sant 

Clarita mieste, CA, netoli nuo Los Angeles. Aš turiu brolį Aleksą, tėvelius 
Vitą ir Vytenį ir šunį Nalą. Man labai patinka rašyti visa širdimi. 

EILĖRAŠTIS NEPAŽĮSTAMAM DRAUGUI 

Prieš parskrendant į žemę, 
Kur žuvys plaukia jūrose, 
Kur paukščiai skrenda virš keliu, 
Čiulba, čiulba laukuose. 

Prieš parskrendant į žemę, 
Angelai mus vėl pašvies 
Su džiaugsmu, meile ir laime, 
Kuri yra mūsų širdyse. 

Kai žiūri į dangų, ar matai daug žvaigždžių? 
Ar žinai, kas jos yra ir kodėl? 
Kiekviena žvaigždė yra balsas 
Kuris šaukia: „Nepasiduok!" 

Visas pasaulis žino tavo kančią 
Ir stiprins tavo dvasią ir sveikatą, 
Su žodžiais ir malda. Girdėdamas danguje, 
Dievas yra su tavim. 
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KUN. DR. EUGENIJŲ GERULĮ 
2007 m. balandžio 28 d. 

švenčiantį 85 metų 
gimtadienio jubiliejų 

sveikina ir 
Dievo palaimos linki 

Lietuvių Evangelikų 
Reformatų parapija JAV 

Dėkojame Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojai Aldonai Ku
dirkienei, atsiuntusiai savo mokinio eilėraštį. 

* * * 

Mielos Lituanistinių mokyklų mokytojos, pasidalinkite su „'Draugo' lietu
viukais" Jūsų mokinių rašinėliais, piešiniais, jų mintimis apie juos supantį 
pasaulį. Tegul apie Jūsų nuveiktus darbus bei projektus, mokyklos įvykius ir 
renginius sužino kuo daugiau Amerikoje gyvenančių lietuvių. Medžiagą 
siųskite adresu: Draugas. 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ei. 
paštu: redakcija@draugas.org; laimaa@draugas.org. 

Nors ir labai atidžiai žiūrėjom į tuos įrašus, bet 
nieko negalėjau nurašyti daugiau kaip pacituota: 
raštas senoviškas, išdilęs, patys kapai suskilę, ap
trupėję. 

Apie vidudienį atėję turkai atidarė bažnyčią. 
Taigi, kaip įėjome, taip ir išėjome kartu su vienuo
liais ir keliais kitais Jeruzalėje gyvenančiais kitų 
tautų krikščionimis. Kai tik atvyksta piligrimai, jie 
kaip nors prisiprašo kartu įleidžiami į bažnyčią. 
Kitaip paprastai jų neįleidžia, tiktai didžiųjų šven
čių metu jiems atidaro baziliką. Piligrimams atvy
kus, įeina be jokio mokesčio. Dėl to būna labai 
dėkingi piligrimams. 

Ir mums dėkojo, kad ta proga galėjo aplankyti 
šventąsias vietas. Įleidžia ir tuos Jeruzalės gyven
tojus, kurie pardavinėja devocionalijas: rožančius, 
padarytus iš alyvmedžio, ir žemę, atvežamą iš Da
masko, iš kurios, sako, buvęs nulipdytas Adomas, 
taip pat įvairius akmenėlius suvertus panašiai kaip 
rožančiai, kryžius su Šventosios Žemės vietų relik
vijomis, Viešpaties Karsto modelius ir kai kuriuos 
kitokius daiktus. 

Taigi išėjome visi, nė vienas viduje nepasiliko, 
nes išeinančius turkai suskaičiuoja, kad žinotų, 
tiek pat išėjus, kiek įėjo. 

Tuo metu buvo kažkokia lenkė moteris Doro-
tėja Sekežecka, kuri jau keletą metų gyveno 

Jeruzalėje; buvo maždaug penkiasdešimties metų 
amžiaus. Kai kurie ją laikė nesveiko proto. Tačiau 
tą vienas Dievas težino. Atrodė nuostabiai pamaldi. 
Nepraleisdavo nė vienos progos įeiti į baziliką. Bū
dama katalikė, Jeruzalėje neturėjo kur galvos pri
glausti. Vienuolyne su vienuoliais gyventi taip pat 
nebuvo galima, ten nueidavo tik atlikti išpažintj. 
Taip šen ten po miestą besibastydama, dažnai 
būdavo žiauriai turkų užpuldinėjama. Kartais net 
rykštėmis taip ją nuplakdavo, kad reikėjo stebėtis, 
kaip gyva likdavo: trapaus jos kūno beveik visi šon
kauliai nuo mušimų buvo sulaužyti. Trečiąjį kartą 
lankydami Viešpaties Karstą, vos pajėgėme ją ap
ginti nuo turkų berniukų šėlimo. Dėl triukšmo, ku
rį ji sukeldavo šiose šventose vietose, popiežius 
Grigalius XIII, grasindamas ekskomunika, uždrau
dė moterims vykti į Jeruzalę. Taigi, kadžio pade
damas, — be jo leidimo nebuvo galima, — išsirū
pinau, nepaisydamas jos norų jėga ją iš ten išga
benti. Pasakiau, kad ji yra iš mano krašto ir ne-
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sveiko proto. Palikęs tiek pinigų, kad už juos galėtų 
nuplaukti į Tripolį, pats pirmiau išvykau iš švento
jo miesto. 

Iš bažnyčios nuėjome į savo vienuolyną. Čia vie
nuoliai mus labai mandagiai pavaišino brolių 

valgojamajame; šiaipjau paprastai valgydavome pi
ligrimų užeigoje. Paskui mus nuvedė aplankyti ki
tas šventas vietas. Pirmiausiai pamatėme didelę ar
mėnų bažnyčią, pastatytą toje vietoje, kur Erodas 
įsakė nukirsdinti šv. Jokūbo vyresnįjį (Ap. d. 12). 
Įėjus i bažnyčią, kairėje pusėje, beveik ties viduriu, 
arti sienos, yra šito garbingo Kristaus mokinio 
altorius jo mirčiai atminti. Teikia septynerių metų 
ir septynių keturiasdešimtinių atlaidus. Pamatėme 
vyriausiojo kunigo Ano namą. Suimtas Kristus pir
miausiai pas jį buvęs nuvestas. Tenai yra maža tų 
pačių armėnų bažnytėlė. Ir ta teikia septynerių 
metų ir tiek pat keturiasdešimtinių atlaidus. Pas
kui buvome išėję pro vartus ir dabar tebevadina
mus Dovydo arba Siono vartais, nes už jų praside
da Siono kalnas. Dabar jau tas kalnas už miesto 
sienų. Netoli nuo vartų Kajafo namas — gana di
delė armėnų bažnyčia. Čia, didžiojo altoriaus de
šinėje pusėje, yra kalėjimas, kuriame, kaip skaito
me Evangelijoje, Viešpats Kristus per naktį buvo 
laikomas ir iškentė daug žydų įžeidimų. Vieta tam
si, maždaug aštuonių uolekčių ilgio, į platumą 
ankštesnė. 

Didžiajame altoriuje guli akmuo, kuriuo buvo 
užstatyta Viešpaties Kapo anga. Jis labai didelis: 
apie keturių uolekčių ilgio, apie dviejų pločio, dau
giau kaip pusės uolekties storio. Moterys teisėtai 
turėjo kalbėtis: kas mums nuritins tą akmenį. Pa
svarsčius vargiai užtektų aštuonių vyrų jį pakelti. 
Toje vietoje, Kajafo akyse, jo nedoras tarnas sudavė 
Jėzui antausį. Čia suteikiami visuotiniai atlaidai. 
Priešais bažnyčią, šventoriaus aikštės vidury, 

pasodintas alyvmedis. Tikima, kad toje vietoje šv. 
Petras sėdėjo prie laužo, kai išsigynė Kristaus. Ne
toliese apelsinmedis . J a m e tupėdamas gaidys 
užgiedojo. 

Nuo ten akmens metimo ats tumu yra šv. 
Vakarienės namas, kur Kristus su mokiniais valgė 
Paskutinę Vakarienę. Krikščionių ir žydų į vidų 
neįleidžia, nes ten turkai įsitaisę mečetę. Todėl pili
grimai, atsigręžę į tą pusę, suklaupę sukalba vieną 
„Tėve mūsų", „Sveika Marija", ir gauna visuo
tinius atlaidus taip, lyg būtų buvę įėję. Tačiau aš su 
kitais dviem, kaip vėliau bus pasakyta, paskui 
buvau įėjęs į tą šv. Vakarienės namą. O tuomet, ne
sitikėdamas galėsiąs įeiti, kar tu su kitais pasi
meldžiau, kaip priderėjo toje vietoje. 

Šios trys vietos, kaip jau sakyta, priklauso 
armėnams. Čia jų vienuolynas, čia jie gyvena. Iš 
ten, paėję truputį į kairę, už kalno, įėjome į mažą 
landynę. Joje Petras karčiai apverkė savo išsigy
nimą. Vieta nepriskirta jokiai konfesijai. Teikia 
septynerių metų ir tiek pat keturiasdešimtinių 
atlaidus. 

Kajafo namo dešinėje yra katalikų kapinės. Ta 
vieta nuo senovės skirta j iems laidoti. Mieste 

nieko negalima laidoti. Net ir pačius turkus laidoja 
priemiestyje, nebent jeigu kokie kilmingieji pasis
tato mečetes. 

Paskui pro tuos pačius vartus grįžome į miestą. 
Pasukę Į kairę, kita gatve eidami, matėme Gele
žinius vartus, pro kuriuos angelas išvedė Petrą iš 
kalėjimo (Ap. d., 12). Čia nėra jokio perėjimo, vieta 
apleista. 

Birželio dvidešimt aštuntos dienos rytą išėję iš 
vienuolyno, netoli miesto vartų pasukome i kairę 
prie Joakimo namų. Žemutinėje jų dalyje yra kele
tas kambarių, ten rodo šv. Mergelės būstą ir jos gi
mimo vietą, nes kiti mano ją gimus ten pat Jeru
zalėj. Čia gaunami septynerių metų ir tiek pat 
keturiasdešimtinių atlaidai. Ant kalno yra šv Onos 
bažnyčia ir šv. Elenos statydintas mergaičių vie
nuolynas. Tą namą ir bažnyčią užėmę turkai, ta
čiau krikščionims galima lankytis, nes turkai re
tokai laiko ten savo pamaldas. 

Paskui išėjome iš miesto pro šv. Stepono var
tus, kurie taip pavadinti dėl to. kad pro juos tą pir
mąjį kankinį išvedė užmušti akmenimis. 

Bus d a u g i a u . 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:laimaa@draugas.org
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Prezidentas dar kartą mėgins 
atleisti VSD direktorių 

Pagerėjimą jaučia tik trečdalis gyventojų 

Lietuviai ES pernelyg nesidžiaugia 
Vilnius, balandžio 26 d. (BNS) 

— Beveik trečdalis didžiųjų Lietuvos 
miestų gyventojų dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje sako pajutę gyveni
mo pagerėjimą, beveik dviejų treč
dalių teigimu, — niekas nepasikeitė. 
Dešimtadalis apklaustųjų teigia, kad 
jų gyvenimas pablogėjo. 

Tai rodo savaitraščio „Veidas" 
užsakymu skambučių centro „Foni-

tel" balandžio 20-21 dienomis atlikta 
penkių didžiųjų Lietuvos miestų gy
ventojų apklausa, kurioje dalyvavo 
500 asmenų. 

Pagerėjimą labiausiai pajuto 18-
29 ir 30-39 m. amžiaus apklausos da
lyviai, taip pat patys vyriausi ap
klaustieji, kuriems per septyniasde
šimt. Entuziastingiausiai nusiteikę 
studentai ir bendrovių vadovai. 

Vilnius, balandžio 26 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus pa
kartotinai teiks Seimui dekretą dėl 
Valstybės saugumo departamento va
dovo Arvydo Pociaus atleidimo. 

Tai buvo pranešta po V Adam
kaus susitikimo su Seimo frakcijų 
atstovais ketvirtadienį. 

Pokalbio metu frakcijų atstovai 
leido suprasti, kad parlamente ne
būtų pritarta prezidento pasirinktai 
dabartinio Specialiųjų tyrimų tarny
bos Povilo Malakausko kandidatūrai 
į VSD vadovus. 

Pasak prezidento atstovės spau
dai Ritos Grumadaitės, pokalbio me
tu V Adamkus pabrėžė, kad būtina 
kuo greičiau išsklaidyti įtampas, susi
dariusias dėl VSD vadovybės numa
tytos kaitos. 

„Šalies vadovas pasirengęs ben
dradarbiauti su Seimu sprendžiant 
šią įsisenėjusią problemą, tačiau kar
tu prezidentas klausia: ar Seimas yra 
pasirengęs bendradarbiauti su prezi
dentu. Šalies vadovui toks klausimas 
kilo po to, kai viešojoje erdvėje pasi
girdo kai kurių politikų vertinimų, 
kad prezidento pasirinktas kandida

tas P Malakauskas yra netinkamas 
vadovauti VSD", — kalbėjo atstovė 
spaudai. 

Tačiau ji negalėjo pasakyti, kada 
konkrečiai dekretas dėl A.Pociaus 
bus pasirašytas ir ar jis Seimui bus 
teikiamas kartu su dekretu dėl šalies 
vadovo siūlomo kandidato į saugumo 
vadovus. 

VSD vadovą skiria ir atleidžia 
prezidentas Seimo pritarimu. 

Pasak Tėvynės sąjungos frakcijos 
seniūnės Irenos Degutienės, susiti
kime V Adamkus sakė, kad dekretą 
dėl A. Pociaus jis ketina pasirašyti 
„artimiausiu metu". 

Liberalų ir centro sąjungos frak
cijos seniūnas Vytautas Bogušis sakė 
esantis įsitikinęs, kad naujasis VSD 
vadovas bus paskirtas iki gegužės vi
durio. Anot jo, frakcijos nuomone, P 
Malakauskas turėtų likti vadovauti 
Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

Pasak susitikimo dalyvių, pas 
prezidentą kabinete konkrečių kan
didatų pavardžių minėta nebuvo ir 
apskritai buvo sutarta galimų kandi
datų neviešinti, kol dėl jų nebus su
tarta galutinai. 

Lietuvis žurnalistas paragavo 20 amžiaus vergovės 
Atkelta iš 1 psl. 

Organizacijos „Anti—Slavery In
ternational" direktorius Aidanas Mc-
Quade'as teigė, kad prekyba žmo
nėmis ir darbuotojų išnaudojimas 
apima keletą veiksnių. Tarp jų yra 
apgaulės naudojimas, dokumentų 
atėmimas, dideli apgyvendinimo ir 
transportavimo įkainiai, imigranto ar 
įsiskolinusio asmens statuso išnaudo
jimas. Taip siekiama priversti žmo
nes dirbti sąlygomis, su kuriomis jie 
paprastai nesutiktų. 

A. Lelkaičio memuarai 

Kai atvykau į Hulą, jau buvo 
tamsu, o gatvės buvo tuščios. Tačiau 
autobusų stotyje niekas manęs ne
laukė, ir darėsi šalta. 

Prieš išvykdamas iš Lietuvos su
mokėjau 900 litų už pažadą dirbti 
„Focus Staff Limited", licencijuotai 
įdarbinimo agentūrai už 5,35 svaro 
sterlingų per valandą. 

Taip pat turėjau atiduoti 160 sva
rų „CCCP UK Limited", tarpinin
kams Londone, tad pamažu pradėjau 
pykti. Paskambinau šiems tarpinin
kams, kurie pasakė Andrejaus iš „Fo
cus Staff Limited" telefono numerį. 

„Mes tavęs nelaukėme" - pasakė 

jis rusiškai. Vyriškis mane nuvežė į 
apgyvendinimo vietą ir liepė keletą 
dienų „pailsėti". 

Kambarį dalijomės trise. Netu
rėjau patalynės ir tik keletą baldų. 
Antklodę pirkti buvo per vėlu, todėl 
mėginau miegoti savo drabužiuose. 
Buvo labai šalta. 

Šešias dienas negavau jokio dar
bo, nors ir skambinau Andrejui kele
tą kartą. Netikėtai turėjau per 20 mi
nučių susipakuoti savo daiktus ir iš
važiuoti. Atsidūriau viename Siaurės 
Jorkšyro grafystėje esančiame ūkyje. 

Mano kambaryje miegojo 12 vyrų 
ir moterų. Kiti 10 darbininkų gyveno 
kituose kambariuose antrame aukš
te. Dar trys buvo „sugrūsti" į namelį 
ant ratų lauke. Visi mes dalinomės 
trimis tualetais ir dvejais dušais. 

Lovos buvo taip arti viena kitos, 
kad mano kaimynai miegodami daž
nai uždėdavo ant manęs savo rankas. 
Kiekvieną vakarą suaugusios mo
terys turėdavo užsidėti savo nakti
nius drabužius prieš pusnuogius vy
rus. Aplinka buvo demoralizuojanti. 

Kiti pasakojo mokantys 50 svarų 
per savaitę už apgyvendinimą. Net ir 
išsikraustę visi privalėdavo ir toliau 
mokėti. 

Nežinojau, kada man bus sumo

kėta ir kokia yra apgyvendinimo kai
na. Nemačiau jokių oficialių doku
mentų. Pinigų nebeturėjau, todėl pa
siskolinau 20 svarų maistui pirkti. 

Mano 12 valandų naktinė pamai
na chemikalų pakavimo fabrike pra
sidėdavo 5:30 po pietų. Kilnojome 
medžiagų maišus su kranu. Man lei
do valdyti šią įrangą be jokių apmo
kymų. 

Pamaina pasibaigdavo 5:30 ryte. 
Tai buvo palaimingos akimirkos. Pra
leisdavau valandą veždamas mieguis
tus darbininkus namo. Už kurą mo
kėdavome patys. 

Sugrįžęs į ūkį galėdavau miegoti 
tik keturias valandas, nes trukdydavo 
kambariokų vaikštinėjimai ir sklin
danti techno muzika. Greitai prara
dau savo humoro jausmą. 

Išbuvau Didžiojoje Britanijoje dvi 
savaites, tačiau, kai kažkas iš kompa
nijos atėjo į ūkį mums sumokėti, ne
gavau nieko. Ir vėl turėjau skolintis 
pinigų maistui. 

Savaitgalį mėgindavome atsipa
laiduoti vartodami alkoholį. Butelis 
šlykščios vokiškos degtinės kainuoda
vo tik 3 svarus. Tačiau išgertuvės 
baigdavosi muštynėmis ir stūgavi
mais. 

Praėjo daugiau nei trys savaitės, 

kol man sumokėjo. Po daugiau nei 
120 valandų darbo gavau 47 svarus 
grynaisiais. Mano atlyginimo lapelyje 
buvo užrašyta, kad mokama už 20 va
landų taikant 4,85 svarų tarifą. Tai 
žemiau minimalaus darbo užmokes
čio. 

Tačiau gavau tik pusę uždirbtų 
pinigų. Likusieji buvo paimti - turbūt 
už apgyvendinimą. Pasiteiravęs dėl 
pinigų buvau nukreiptas į vadovą bri
tą. 

Jaučiausi apgailėtinai. Jei visa 
tai būtų buvę realu, matyt, nebūčiau 
išvengęs minčių ir apie savižudybę. 

Kartu jaučiausi pažeidžiamas. 
Turėjau aiškintis dėl darbo ir prašyti 
užtarnautų pinigų. Gal tai ir nėra 
vergovė, bet jaučiausi kaip vergas. 
Laimei, mano tyrimo laikas baigėsi, ir 
reikėjo agentūroms atskleisti, jog visa 
tai buvo BBC tyrimo dalis. 

„Focus Staff Limited" neigė tu
rinti reikalų su „CCCP UK" ar nesu
mokanti darbuotojams uždirbtų atly
ginimų. Įmonės vadovas teisinosi dir
bantis legaliai ir sąžiningai pagal Di
džiosios Britanijos darbo įstatymus. 

„CCCP UK" ir Lietuvos įdarbini
mo užsienyje agentūra „ITC" neigė 
bet kokius kaltinimus apie dalyva
vimą nelegalioje veikloje. 

* Antrosiose NBA Rytų kon
ferencijos ketvirtfinalio rung
tynėse Žydrūno Ilgausko Kliv-
lendo ,,Cavaliers" komanda trečia
dienį namuose 109:102 nugalėjo Va
šingtono ,,Wizards" komandą su Da
riumi Songaila bei pirmauja serijoje 
iki keturių pergalių 2:0. Trečiadienį 
Z. Ilgauskas nugalėtojams vėl pelnė 
16 taškų, po krepšiais atkovojo 9 
kamuolius, atliko rezultatyvų per
davimą, blokavo 3 varžovų metimus, 
4 kartus suklydo bei surinko 5 
pražangas. D. Songaila į arenos šei
mininkų krepšį įmetė 13 taškų, po 
krepšiu sugriebė 8 kamuolius, atliko 
2 rezultatyvius perdavimus, kartą 
suklydo bei penkiskart prasižengė. 

* Šeštąjį rezultatyvu perda

vimą septintose Šiaurės Ameri
kos Nacionalinės ledo ritulio ly
gos (NHL) Stenlio taurės turnyro 
rungtynėse atliko Dainius Zubrus, o 
lietuvio Bafalo „Sabres" komanda 
trečiadienį pirmosiose Rytų konfe
rencijos pusfinalio iki keturių perga
lių rungtynėse namuose 5:2 nugalėjo 
Niujorko „Rangers" ledo ritulinin
kus. 

* Ketvirtadieni Norvegijoje 
pasibaigusiame dešimties šach
matininkų „Gausdal Classics" 
turnyre ketvirtąją vietą užėmė 
Eduardas Rozentalis (ELO koeficien
tas 2578), surinkęs 5,5 taško iš 9 gali
mų. Devintojo rato partiją Lietuvos 
šachmatininkas baigė lygiosiomis su 
rusu Aleksejumi Drejevu. 

Gresia energetinis badas? 
Atkelta iš 1 psl. 
atominę elektrinę (IAE), bet nepasta
čius naujos ir neturint pakankamai 
efektyvių alternatyvų šaltinių, Lie
tuvos pramonei ims stigti energetinių 
išteklių. 

„LPK — už privataus kapitalo 
dalyvavimą statyboje. Tačiau įstaty
me reikia aiškiai nurodyti, kad vals
tybė valdys ne mažiau kaip 51 proc. 
naujos elektrinės statybos konsorciu
mo akcijų ir ne mažiau kaip 51 proc. 
skirstomųjų tinklų akcijų", — sakė B. 
Lubys. 

LPK Energetikos komiteto pir
mininko pavaduotojo Pijaus Ralio 
nuomone, jei 2015 metais nepavyks 
pastatyti naujos atominės jėgainės, 
padidėtų Lietuvos priklausomybė 
nuo Rusijos dujų. 

Net tuo atveju, jei ir pavyktų 
gauti pakankamai dujų, joms pabran
gus 2-3 kartus pramonės konkuren
cingumas smarkiai sumažėtų 

Savo ruožtu Latvija paskelbė, 
kad neketina trauktis iš naujos bran
duolinės jėgainės Ignalinoje statybų 
projekto. 

Pastaruoju metu Latvijos ži-
niasklaidoje pasirodžiusius praneši
mus dėl galimo šios šalies pasitrauki
mo trečiadienį paneigė Latvijos atsto
vai Vilniuje vykusiame Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Lenkijos parlamentų 
bei ambasadų atstovų susitikime, 
pranešė Seimo ryšių su visuomene 
skyrius. 

Estijos ir Latvijos parlamentarai 
taip pat pasiūlė įvardinti esamus 
strateginius statybų partnerius. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Atstovų rūmai priėmė įstatymą 
dėl karinių veiksmų Irake 

JAV Atstovų rūmai. 

Vašingtonas, balandžio 26 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV Atstovų rū
mai trečiadienį pritarė įstatymo pro
jektui, kuriame numatyta skirti pa
pildomų lėšų kariniams veiksmams ir 
iki kitų metų kovo 31 dienos išvesti iš 
Irako visus kovos veiksmuose daly
vaujančius amerikiečių karius. 

Įstatymo projekte, kurį demok
ratų kontroliuojami žemieji Kongreso 
rūmai patvirtino 218 balsų prieš 208, 
numatyta kariniams veiksmams pa
pildomai skirti 124 mln. JAV dolerių. 

Prezidentas George'as W. Bushas 
žadėjo vetuoti bet kokį įstatymo pro
jektą, kuriame numatytas JAV pa
jėgų išvedimo iš Irako terminas. 

Manoma, kad Senatas pritars 
šiam įstatymo projektui. Tuomet jis 
bus nusiųstas į Baltuosius rūmus. Jei 
prezidentas įvykdys savo grasinimą, 
tai bus antras jo vetuotas įstatymo 
projektas per daugiau nei šešerius G. 
W. Busho darbo šiame poste metus. 

„Šįvakar Atstovų rūmai balsavo 
už nesėkmę Irake, ir prezidentas ve
tuos šį įstatymo projektą", — sakė 
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Dana 
Perino. 

Atstovų rūmų narys demokratas 
Johnas Murtha iš Pensilvanijos (Pen-

nsylvania), vadovaujantis pastan
goms nutraukti karą, sakė, jog ironiš
ka, kad šis įstatymo projektas G. W. 
Bushui bus nusiųstas antradienį, 
praėjus lygiai ketveriems metams, 
kai prezidentas JAV lėktuvnešyje pa
skelbė, kad misija Irake įvykdyta. 

Atstovų rūmai įstatymo projektą 
priėmė netrukus po to, kai Kapitoli
juje apsilankė JAV pajėgų Irake va
das, kuris informavo įstatymų leidė
jus apie padėtį šioje šalyje. Baltieji rū
mai tikėjosi, kad šis susitikimas su
stiprins paramą prezidento pozicijai. 

Tačiau demokratai nepakeitė sa
vo nuomonės. 

„Sis įstatymo projektas preziden
tui yra pasitraukimo iš pilietinio karo 
Irake strategija, kurios jis iki šiol ne
turėjo", — sakė Atstovų rūmų Lėšų 
skirstymo komiteto pirmininkas, de
mokratas iš Viskonsino (Wisconsin) 
Davidas Obey. 

Demokratai, paskatinti visuo
menės nepasitenkinimu Irako karu, 
kuris tęsiasi jau daugiau nei ket
verius metus, pasinaudojo įstatymo 
projektu, kad nustatytų Pentagonui 
privalomą terminą pradėti pajėgų iš
vedimo iš Irako procesą — tai turi 
būti padaryta iki spalio 1 dienos. 

Rada grasina V. Juščenkai apkalta 
Kijevas, balandžio 26 d. („Reu-

ters"/BNS) — Ukrainos prezidento 
Viktoro Juščenkos politiniai oponen
tai Aukščiausiojoje Radoje ketvirta
dienį jam pagrasino apkalta, atsaky
dami į antrą kartą paskelbtą įsaką 
dėl pirmalaikių rinkimų, dabar nuke
liamų iš gegužės 27 dienos į birželio 
24-ąją. 

Ukrainos ministro pirmininko 
kanceliarijos vadovas Serhijus Levoč-
kinas pranešė, kad Viktoras Januko-
vičius, pagrindinis V Juščenkos opo
nentas, pavadino naują įsaką, kaip ir 
ankstesnį, „nekonstituciniu". 

Tuo tarpu V Janukovičius nu
traukė vizitą į Taškentą ir išskrido į 
Kijevą. „Tokie poelgiai nekelia pagar
bos ir neteikia ateities vilčių. Aš no
rėčiau pažvelgti prezidentui į akis", 
— sakė V Janukovičius žurnalistams 
Taškento oro uoste. 

Premjeras, kuris ilgai vedė dery
bas su V Juščenka, sakė, kad nori 

susipažinti su savo sąjungininkų par
lamente, kurie tuo metu padarė pa
reiškimą, pozicija. 

„Mes nenorime pirmalaikių pre
zidento rinkimų, mes suprantame, 
kad bet kurie rinkimai, ypač pirma
laikiai, išklibina politinę situaciją ša
lyje", — pareiškė iš Rados tribūnos 
premjerą remiančios Regionų partijos 
frakcijos atstovas Tarasas Cornovy-
las. 

„Tačiau jeigu prezidentas paro
dė, kad žingsnis po žingsnio jis veikia 
pagal revanšizmo principą, kad jis ne
ketina vykdyti konstitucijos normų, 
aš kreipiuosi kai kurių deputatų var
du į koaliciją pritarti siūlymui pradėti 
apkaltos procedūrą". 

T. Čornovylo siūlymui taip pat 
pritarė daugelis Komunistų partijos 
frakcijos, kuri jau seniai ragina pa
naikinti prezidento postą šalyje, de
putatų. 

EUROPA 

PRAHA 
Čekijos prezidentas Vaclavas 

Klausas nemato priežasčių peržiūrėti 
pozicijas dėl sutikimo, kad šalies teri
torijoje būtų dislokuotos Amerikos 
priešraketinės gynybos (PRG) dalys. 
„Čekija pradėjo derybas su Jungti
nėmis Valstijomis dėl Amerikos ra
daro dislokavimo mūsų teritorijoje, ir 
aš nematau, ką čia galima peržiūri
nėti", — pareiškė V Klausas savo vi
zito į Rusija išvakarėse. „Aš žinau, 
kad Rusija apie JAV planus infor
muota ir kad Amerikos priešraketi
nės gynybos sistema nebus panaudo
ta prieš Rusiją", — sakė V Klausas, 
pabrėždamas, jog pasistengs „at
kreipti partnerių Rusijoje dėmesį" į 
tai. 

VARŠUVA 
Lenkijos pirmasis pokomunisti

nis premjeras Tadeuszas Mazovviec-
kis ketvirtadienį atsisakė paklusti 
naujajam įstatymui, pagal kurį bau
džiami visi tie, kurie bendradarbiavo 
su komunistų slaptosiomis tarnybo
mis. „Tai bandymas pažeminti žmo
nes, ir aš nesu tikras, kad esu kaip 
nors įpareigotas užpildyti šią dek
laraciją", — sakė 80 metų T. Mazo-
wieckis, iš Prezidentūros gavęs lius-
tracinius dokumentus. Naująjį įsta
tymą Lenkiją valdantys konservato
riai priėmė praėjusį mėnesį. 

OSLAS 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice nesąmone pavadino kai 
kurių Rusijos pareigūnų susirūpini
mą dėl to, kad planuojamas JAV 
priešraketinis skydas Rytų Europoje 
gali kelti strateginę grėsmę Rusijai. 
„Mintis, kad 10 raketų gaudytuvų ir 
keli radarai Rytų Europoje kažkaip 
kels grėsmę sovietų strateginei at
grasinimo priemonei, yra visiškai ab
surdiška ir visi tai žino", — sakė ji 
žurnalistams prieš NATO ir Rusijos 
atstovų susitikimą Osle. „Rusai turi 
tūkstančius kovinių galvučių. Mintis, 
kad galima kažkaip sustabdyti Rusi
jos strateginę branduolinę atgraso
mąją priemonę keliais raketų gaudy

tuvais, tiesiog neturi prasmės", — 
pridūrė ji. 

LONDONAS 
Pietų Londone ketvirtadienį dėl 

didelio gaisro, kuris siautė netoli bė
gių, buvo sustabdytas traukinių eis
mas ir evakuota daugiau kaip 200 
žmonių, pranešė ugniagesiai ir 
„Southeastern trains". Gaisras kilo 
netoli Deptfordo parko Luišame. Pa
sak atstovės, aplink gaisro rajoną nu
statyta 200 m pločio zona, į kurią 
niekas neįleidžiamas. Niekas nenu
kentėjo; įvykio vietoje dirbo apie 40 
ugniagesių mašinų. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimiras 

Putinas ketvirtadienį Kremliaus 
Marmuro salėje perskaitė metinį pra
nešimą šalies Federaliniam Susirin
kimui. Pranešimas buvo atidėtas vie
ną dieną dėl Boriso Jelcino mirties 
paskelbus nacionalinį gedulą. Šis 
pranešimas buvo aštuntasis ir, kaip 
pranešė pats V Putinas, paskutinis. 
Jeigu artimiausiu laiku nebus pa
daryta kokių nors konstitucijos pa
taisų, po metų .tokį patį pranešimą 
turės skaityti jau kitas prezidentas. 

Rusijos vyriausybės kontroliuo
jamas naftos susivienijimas „Ros-
neft" ketvirtadienį pareiškė, jog jo 
turimos skystų angliavandenilių at
sargos pagal SPE ir SEC metodologi
jas yra didžiausios pasaulyje tarp vie
šųjų naftos ir dujų kompanijų. Pasak 
„Rosneft" pranešimo, jo grynosios 
įrodytos atsargos 2006-ųjų pabaigoje 
pagal SPE skaičiavimo metodologiją 
siekė 20,089 mlrd. barelių naftos 
ekvivalento, iš jų naftos — 15,963 
mlrd. barelių (2,195 mlrd. tonų). 

AZIJA 

KVALA LUMPŪRAS 
Malaizija ketvirtadienį per iš

taigingą ceremoniją prisaikdino 
naują karalių, kuris yra antras jau
niausias jos valdovas, ir įžengė į nau
jos pamaldžių musulmonų monarchų 
kartos erą. 45 metų Tuanku Mizanas 
Zainalas Abidinas, kilęs iš naftingos 
Trenganaus valstijos, šalį valdys pen
kerius metus. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpresscorpxom 

Ocea. 
Kroviniu gabenimas 

^ifw>. i laivu i visas oasaulic sal»s 
"I 

Krovniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto Air FretgtiiJj 
^Automobiliu ptfkimas bei 

[siuntimas i vtsas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 

Smulkiu siuntimu siuntmas bei 
pristatymas i namus Uetuvoje Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bet Ukra.noje. 

8801 78th Ave Bričgtviewt IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775 7363 

http://www.atianticexpresscorpxom
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KREPŠINIO PASAULXTE 

NOSTALGIJA 
INDRE TMŪNELIENE 

Besidomintys krepšiniu tikriau
siai galėtų išporinti visą NBA istori
ją, o čikagiečiai su ypatingu pasidi
džiavimu ir nostalgija girtų auksinę 
„Chicago Bulis" komandos gadynę. 
Krepšinis tada buvo lyg baletas — 
grožis ir strategija!* 

Nors mano vyras jau nuo seno 
yra krepšinio sirgalius, mano susido
mėjimas kilo iš savotiškai egoistinių 
motyvų. Kai iš Lietuvos mūsų kvie
timu JAV lankėsi mūsų bičiulė 
Sigita, ji prasitarė, kad jos sūnūs do
misi krepšiniu. Kaip tik tuo metu va
žiavome pro sveikatingumo klubą, 
kuriame treniruodavosi „Chicago 
Bulis". Užsukome. Tai dar buvo lai
kai prieš Michael Jordan erą, tad bu
vo galima laisvai stebėti treniruotes 
ir bendrauti su žaidėjais. Pasisekė 
net gauti autografų, nors man tie 
vardai dar nebuvo žinomi. 

Kitą kartą su dukra einant iš 
prekybos centro susitikome Michael 
Jordan, einantį iš treniruotės. Tais 
laikais jis keliaudavo vienas, be 
apsaugos. Netrukus „Chicago Bulis" 
žvaigždė žymiai pakilo ir komanda 
persikraustė į nuosavą pastatą, į kurį 
galima patekti tik su įgaliojimu. 

Pasinaudodama įgytomis pažin
timis ir pagalvojus, kad ir tokie ry
šiai gali kaip nors būti Lietuvai 
naudingi, ėmiau sekti treniruotes ir 
varžybas. Per „auksinę erą" „Chica
go Bulis" laimėjo daugelį čempiona
tų. Sakydavau, kad olimpiadoje jiems 
teks žaisti prieš lietuvius, bet jiems 
nebuvo aišku, kas tie lietuviai, nors 
Šarūnas Marčiulionis jau žaidė NBA 
„Golden State Warriors". Mįslė išaiš
kėjo, kai Lietuva laimėjo bronzą 1992 
ir 1996 metais. Abu kartus padova
nojau Michael Jordan Lietuvos ko
mandos marškinėlius. Will Perdue 
sutiko dalyvauti Lietuvos vaikų glo
bos būrelio suruoštoje popietėje Buf-
falo Grove miestelio restorane, o tre
neris Phil Jackson atsiuntė auką. 

Besilankant žaidimuose, kuriuo
se žaidė Šarūnas Marčiulionis ir Ar-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
I T Š T ^ Į First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

vydas Sabonis, buvo proga pakviesti 
juos į talką. Jie neatsisakė. Tuo metu 
Šarūnas rėmė vaikus aklųjų inter
nate Vilniuje, nes vaikystėje buvo pats 
laikinai praradęs regėjimą. Šarūnas 
ir Arvydas prisidėjo prie „Saulutės" 
veiklos atsiųsdami autografais pasi
rašytus kamuolius, marškinėlius, 
plakatus ir net batus! 

* * * 
Po kiek laiko iš „Chicago Bulis" 

pasitraukė žvaigždė Michael Jordan, 
treneris Phil Jackson, išdykėlis Den-
nis Rodman. Menedžeris Jerry Krau-
se išardė senąją komandą, besisteng
damas pasamdyti jaunesnių krepši
ninkų. 

Tačiau daugelis trenerių ir nau
jasis menedžeris John Paxson ne
įstengė vėl iškelti „Chicago Bulis" į 
padangę. Bet paskutiniais metais 
John Paxson ir treneris Scott Skilęs 
sugebėjo suklijuoti įdomių asmeny
bių grupę ir nuvedė komandą iki 
čempionato žaidynių. Sį sezoną „Chi
cago Bulis" laimėjo 49, pralaimėjo 33 
varžybas. Jų pirmasis čempionato 
žaidimas bus prieš Miami „Heat". 

* * * 
Pernai komandoje žaidė Darius 

Songaila, bet po susižeidimo dalį 
sezono teko praleisti ant suolelio. 
„Chicago Bulis" žaidėjas Martynas 
Andriuškevičius gydosi po galvos 
traumos, tad komandoje dar nežai
džia. Giliai šaknis į NBA įleidęs Žyd
rūnas Ilgauskas, žaidžiantis „Cleve-

Darius Songaila 

SIŪLO DARBĄ 

American trucking Company 
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, CA, MS. Current 

rate $1.22 per mile. This rate wil l 
be adjusted as fuel goes up or 

down. No deductions for insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

800-741-8798 

land Cavaliers" komandoje. Jam teko prie šeimos išlaikymo. Šeima netu-
pareikšti užuojautą, nes šeštą neštu-
mo mėnesį Žydrūnas su žmona prara
do dvynukes. 

rėjo automobilio ir buvo viena iš pas
kutinių, kurie apylinkėje įsivedė elek
trą. Su žmona Ben augina du sūnus 
ir dukrą. Suprasdamas, kad sporti
niai batai brangūs, o „žvaigždžių var
do" batai eilinėms šeimoms neįkan
dami, rudenį išleis savo firminius 
odinius batus, tekainuojančius apie 
15 dol. Vieną kartą po žaidimo Wal-
lace pasakojo, kad jo sūnus pasakė: 
„Tu esi geras kaip tėvelis, bet kaip 
'bulius' man labiau patinka Nocioni". 
Ben sūneliui atsakė: „Gerai, tai kai 
važiuosi dviračiu ir reikės pagalbos, 
pasikviesk Nocioni!" 

* * * 

Andrės Nocioni 

Nepaprastai vikrus ir įdomus yra 
olimpinį aukso medalį laimėjęs ar-
gentinietis Andrės Nocioni. Jo buvo 
smarkiai pasigesta sezono gale, kai 
patyrė pėdos skausmus. Dabar jis vėl 
aktyviai grįžo į žaidimą. Jį visuomet 
apspinta didelis būrys žurnalistų, 
ypač ispanų kilmės. Jis su visais 
draugiškai pasikalba, papokštauja. 
Prisiminęs, kad jam dovanojom „Ro
kiškio sūrį", juokavo, kad tai padėjo 
jam pasveikti. Andrės dalyvauja lab
daringose akcijose, ypač ugdant vai
kų norą skaityti. 

* * * 

Kai uraganas „Katrina" nusiau
bė jo miestą Sidell, LA, Chris Duhan 
tuoj suorganizavo pagalbos rinklia
vas ir prisidėjo prie miesto atkūrimo. 
Jis padėjo benamiams „Pacific Gar-
den Mission" prieglaudoje, organiza
vo renginius vaikams „Lincoln Park" 
zoologijos sode ir „Science and In-
dustry" muziejuje. 

Ne ypatingai didelis, bet nepa
prastai energingas yra airės ir vokie
čio sūnus Kirk Hinrich. Jis yra ko
mandos nuolatinis ramstis. Užkal
bintas šiltai bendrauja, plačiai šyp
sosi, pokštauja, kad lietuviškas sūris 
padėjo laimėti žaidimą! 

Ben Wallace teigia, kad žmona 
yra jo šukuotoją, bet jis imponuoja ne 
tik šukuosenų įvairumu, bet yra tvir
tas centras, atkovoja kamuolius, 
renka nemažai taškų. Būdamas 10-
tas iš 11-kos vaikų turėjo prisidėti 

Įspūdingas yra Luol Deng. Jis 
gimė Sudane, bet šeima pasitraukė į 
Egiptą ir galutinai gavo politinį prie
globstį Anglijoje. Luol rūpinasi suda-
niečiais, per Jungtines Tautas dalija 
aprangą ir maistą Darfuro vaikams. 

Thabo Sefolosha gimė ir augo 
Šveicarijoje. Jis turi du brolius ir se
serį. Jis žaidė ne tik krepšinį, bet ir 
futbolą („soccer"). Jo tėvas yra iš Pie
tų Afrikos, o mama šveicarė. Tėvas 
muzikas, mama menininkė. Thabo 
groja būgnais ir būtų muzikas, jei 
nebūtų krepšininkas. Jis stebisi, kad 
maža Lietuva tokia gausi gerų krep
šininkų. Norėtųsi, kad Šveicarija pa
simokytų iš Lietuvos. Jis vienintelis 
šveicaras NBA. 

Thabo Sefo losha 

Kiekvienas „Chicago Bulis" na
rys — individualus, bet žaidimas 
komandinis ir tikslas vienas — lai
mėti čempionatą! Gal šįmet jiems 
pasiseks! Stebėti jų kovas yra įdo
miau, kai varžovus pažįsti, įsijauti į 
jų siekius. Dar įdomiau, kad kartais 
jie pasirūpina ne tik savimi, bet prisi
mena ir juos stebinčius vaikus. 

SIŪLO DARBĄ 

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have val id proof t o 

work in the Un i ted States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

B A K E R / C A K E D E C O R A T O R 
Retail Cake Decorat ing experience 

required. Full t ime/par t t ime. Good 
vvages, heal th insurance, 401 k and 

o ther benefi ts. No Sundays. Call 
7 7 3 - 2 8 1 - 7 3 0 0 for an appo in tment . 

Mušt speak English. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

ta 
LENOER 

MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 VVest Cermak Road , C h i c a g o , IL 60608 
(773) 8 4 7 - 7 7 4 7 

Stephen M . Oksas, President vH£'' 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
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RETĖJA MOŠŲ SPORTO VETERANŲ GRETOS 

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO ŽYMUS 
KREPŠINIO VETERANAS 

Su dr. P ranu Mažeika 
atsisveikinant 

Pranas Mažeika savo jaunystės 
dienomis Lietuvoje. 

Gegužės 7 d. minėsime 70-ies 
metų sukaktį nuo tos dienos, kai Ry
goje Lietuvos krepšinio rinktinė nus
tebino pasaulį, laimėdama Europos 
vyrų krepšinio pirmenybes. Šio ju
biliejaus labai laukė turbūt vienin
telis dar tarp gyvųjų likęs tos rink
tinės narys dr. Pranas Mažeika, ku
ris, deja, iškeliavo Amžinybėn balan
džio 13 d., išgyvenęs 89 metus. Buvo 

v 

palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse balandžio 21 d. po šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažny
čioje Lemonte. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. Antanas Sau-
laitis. 

netvirtus žingsnius žengusią Lietu
vos rinktinę. 

Po triumfo Rygoje 1937 m., vaiki
nas buvo pakviestas į rinktinę. Ypač 
daug dėmesio susilaukė 1939 m., 
kuomet jaunasis Pranas su Lietuvos 
rinktine antrą kartą tapo Europos 
vyrų krepšinio čempionu. 

Tai buvo reikšmingi metai ne tik 
Prano, bet ir visos Lietuvos istorijoje. 
Apie tuos laikus jis mėgdavo kalbėti 
su visais. Kuomet mes dr. Mažeiką 
pakalbinome Lietuvai po ilgos per
traukos trečią kartą iškovojus Euro
pos krepšinio čempionatą Švedijoje, 
jo džiaugsmui nebuvo ribų. 

Be krepšinio, Pranas daug dėme
sio skyrė ir medicinos studijoms 
Vytauto Didžiojo universiteto Medi
cinos fakultete. Vėliau — persikraus
tymas j Vakarus ir galimybė atvykti į 
JAV 1949 m. atsidūręs šiame krašte, 
savo jėgas skyrė medicinos profesijai 
ir šeimos reikalams. Su žmona Va
lentina Gerulaityte-Mažeikiene už
augino sūnų Andrių ir dukrą Ireną, 
kurie yra sukūrę šeimas. Dr. Pranas 
džiaugėsi 4 anūkais ir 5 proanūkiais. 
Prieš kiek laiko Amžinybėn iškeliavo 
jo nuoširdi žmona Valentina, dėl to 
Pranas labai sielojosi. Tarp gyvųjų 
liko jo brolis Antanas Mažeika ir se
suo Aldona Masiulienė. 

Velionis gyveno tolėliau nuo Či
kagos — Lake Zurich, IL. Išėjęs į pen
siją ir turėdamas daug laiko, žiemas 
praleisdavo Floridoje. A.a. Pranas 
ilgesnį laiką sirgo ir jam buvo rei
kalinga nuolatinė priežiūra. 

Dauguma jo gerų draugų bei 
pažįstamų jau iškeliavę Anapilin, 
todėl laidojimo koplyčioje Lemonte, 
gedulingose pamaldose bei kapinėse 

P. Mažeika (stovi ke tv i r tas iš ka i res) L ietuvos krepš in io r ink t inės narvs 
1938 m. Visos nuotraukos iš Edvardo Šulaičio archyvo 

Sporto, ypač krepšinio mėgėjai, 
dr. P Mažeikos pavardę taria su 
ypatinga pagarba, nes jis buvo vienas 
tų, kurie padėjo pamatus Lietuvos 
krepšiniui, dabar tapusiam antrąja 
lietuvių religija. 

Gyvenimą skyrė krepšiniui 
ir medicinai 

P Mažeika krepšiniu susidomėjo 
dar besimokydamas Kauno „Aušros" 
gimnazijoje, o lankydamas Karo mo
kyklą jis jau buvo subrendęs krep
šininkas. Krepšinio žinovų buvo 
pastebėtas ir pakviestas į tada dar 

buvo daugiausia tik artimi šeimos 
nariai. 

Užuojauta velionio artimiesiems 
ir visiems, kurie pažinojo ir vertino šį 
taurų vyrą, garbingą Lietuvos krep
šinio atstovą. Jis savo pasiekimais 
visiems laikams užsitikrino vietą 
Lietuvos krepšinio istorijoje. O ta 
istorija šiandien jau yra išmarginta 
visa eile gražių pergalių ir laimėjimų, 
kurie Lietuvą įrašė į pasaulio krep
šinio galiūnų tarpą. Padėka a.a. P 
Mažeikai ir kitiems, padėjusiems pa
matus Lietuvos krepšinio tvirtovei. 

Edvardas Šulaitis 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
1HW DAUAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS Y1ŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741 3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliška arba lietuviškai. 

4647 W . 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

O ^ a ^ a s M a ž e l e su ž m o n a - n ta .? Į t ' ^ C o ^ a n a i s ' 997 m. vasa _ 6. 

Paskutinė a.a. P. Mažeikos kelionė balandžio 19 d. prie Pal. Jurgio Matu
laičio misijos koplyčios Lemonte. E. Šulaičio nuotr. 

„DRAUGAS Informuoja, „DRAUGAS formuoja; „DRAUGAS : Išeivijos Ir Lietuvos Jungtis; „DRAUGAS lietuvybės švyturys Ir sargas! 

http://www.iilinoispain.com
http://6918W.ArtherAve.Sts.5ir6
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RENGINIAI ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE 
Velykų šventės lietuviams katalikams yra labai 

svarbios ir jas stengiamasi kuo iškilmingiau 
paminėti. Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapija 
yra arti Švento Kryžiaus ligoninės, Marijos gim
nazijos ir seselių kazimieriečių vienuolyno, Mar-
ąuette Park. Tai gražiausi lietuvių pinigais statyti 
Dievo namai, lietuvių dar vadinami bazilika. Šioje 
lietuvių parapijoje pamaldos vyksta lietuviškai, o 
kitataučiams angliškai. 

Parapijoje Prisikėlimo pamaldos prasidėjo 6:30 
vai. ryte. Joms vadovavo kun. Arvydas Žygas ir jam 
talkino klebonas kun. Anthony Markus, diakonas 
Vytas Paškauskas ir kiti patarnautojai. Skaitinius 
skaitė Juozas Polikaitis. Ankstyvas rytas nėra pa
lankus pamaldų lankytojams, todėl parapijos baž
nyčia nebuvo sausakimša. 

Velykų Prisikėlimo pamaldos buvo pradėtos 
procesija, kuri vyko bažnyčioje. Lietuvoje eisena 
atliekama lauke. Eisenos metu buvo nešama prisi
kėlusio Kristaus statulėlė po jos baldakimas su 
Švenčiausiu sakramentu, kurį nešė kun. A. Zygas. 
Procesijos metu choras, solistai giedojo giesmes, 
t inkančias šioms iškilmėms. Chorui vadovauja 
muzikė, vargonininkė Jūra tė Grabliauskienė. Pa
rapija dėkinga solistams Margaritai ir Vaclovui 
Momkams ir choristams, giesmėmis praturtinu
siems pamaldas. Paminėti asmenys Įdeda daug pas
tangų ir laiko giesmių paruošimui. 

Po Prisikėlimo pamaldų kitos iškilmingos 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos baž
nyčia. Joe Kulys nuotr. 

pamaldos vyko lietuvių kalba 10:30 vai. r. Pamal
dose atsilankė daug lietuvių. Kun. Arvydas Zygas 
pasakė padėkos pamokslą ir kvietė lietuvaičius 
dažniau atvykti į didingą lietuvių baziliką. Tokių 
bažnyčių Amerikoje jau nestato, kadangi brangiai 
kainuoja. Norint, kad ji nebūtų uždaryta, dėl ne
gausaus lankymo ir nedalyvavimo parapijos veiklo
je (būti registruotais nariais), pasistenkite daly
vauti (pagal galimybę) kiekvieną sekmadienį ir pa
remkite ją savo įnašais. 

Kun. Arvydas Žygas pamokslo metu taip pat 
perdavė klebono kun. Anthony Markus sveikini

mus susirinkusiems lietuvaičiams, choro vadovei J. 
Grabliauskienei, choristams, solistams ir parapijos 
darbuotojams. 

Pasibaigus Velykų laikotarpiui, parapijos ko
mitetas pradėjo ruoštis jubiliejiniam pokyliui, ku
ris įvyko balandžio 22 d., po 10:30 vai. r. lietuviškų 
šv. Mišių Hilton viešbučio patalpose. Si didinga 
lietuvių parapija švenčia 80 metų nuo lietuviškos 
parapijos įkūrimo ir 50 metų nuo pastatymo šios 
gražios ir didingos bažnyčios. Į jubiliejinį pokylį 
buvo kviestas Chicagos kardinolas Francis George, 
OMI, bet dėl ligos negalėjo jame dalyvauti. Taip pat 
pakviestas ir buvęs ankstesnis šių katalikų bažny
čių vyskupas kun. John R. Gorman, D.D. Dabarti
nis vyskupas kun. Gustavo Garcia Siller, M.Sp.S. 
(važiuodamas į Lietuvą pramoko truputį lietuviš
kai), dėl ankstesnių įsipareigojimų taip pat ne
galėjo dalyvauti jubiliejaus puotoje. Į jubiliejaus 
puotą buvo pakviesti Maria ir Anthony Rudžiai, 
buvę šios parapijos klebonai ir kiti kunigai. Į pa
minėjimą sutiko atvykti ir Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius ir 
Švento Kazimiero vienuolyno vyresnioji seselė Im-
macula Wendt. 

Parapijos klebonas kun. A. Markus ir šiam ren
giniui sudarytas komitetas pasistengė, kad jubilie
jaus paminėjimas būtų atšvęstas įspūdingai. 

Antanas Paužuolis 

Olimpinės žaidynės ir mūsų galimos pastangos 
Šių metų balandžio 14 d. New 

York sušauktame JAV Olimpinio ko
miteto posėdyje buvo Čikagos miestui 
patikėtas 2016 m. vasaros Olimpinių 
žaidynių rengimas. Siame posėdyje 
svarstytas tik Čikagos ir Los Angeles 
miestų kandidatūros. Kitų JAV mies
tų, kaip antai San Francisco, Hous-
ton ir Philadelphia miestų kandida
tūros atkrito praėjusiais metais. 

Žinia, dar nepriimtas galutinis 
sprendimas. Tarptautinio olimpinio 
komiteto posėdis numatytas 2009 m. 
Kopenhagoje. Tuo kar tu bus patvir
t inta 2016 m. vasaros Olimpinių žai
dynių vieta. 

Čikagos miesto meras Richard 
Daley, balandžio 16 d. kalbėdamas 
Daley Plaza susirinkusiems miesto ir 
priemiesčių gyventojams, pasidžiau
gė Čikagos miestui suteiktais įgalioji
mais. Taipogi jis teigiamai atsiliepė 
apie ligšiolinį imigrantų įnašą miesto 
plėtros ir gerovės užtikrinimui. Ten
ka manyti, kad taip sakydamas turėjo 
galvoje tūkstančius kitataučių, ku
riems teks dalyvauti varžybose, o taip 
pat stebėti varžybų eigą. 

Olimpinių žaidynių rengimas, 
kuriame pasaulio mieste jis bebūtų, 
reikalauja didžiulių pastangų ir pini
ginių išlaidų. Čikagoje, pietinėje 
miesto dalyje, numatoma įrengti 366 

mln. dol. vertės stadioną. To dar 
negana. Didelių išlaidų pareikalaus 
plaukimo baseino, kitų varžybų pas
tatų ir olimpinio miestelio statyba. 
Ne vieną kartą olimpinių žaidynių 
rengimas sulaukdavo nuostolingos 
pabaigos. Čikagos miesto meras ne
abejoja 2016 m. Olimpinių žaidynių 
visapusišku pasisekimu. 

Olimpinių žaidynių rengimui 
skersai kelio stoja galimi kriminali
niai ir politinio pobūdžio išsišokimai 
ir nusikaltimai. Galima teigti, kad 
vienokie ar kitokie nusikaltimai yra 
beveik neišvengiami. Tenka manyti, 
kad ilgainiui bus tinkamai pasiruošta 
užkirsti kelią bet kuriems neigiamo 
pobūdžio kėslams. 

Čikagos miestui prieš akis daugy
bė darbų ir įsipareigojimų. Didžiau
sias darbų vykdymas prasidės tik 
2009 metais, kuomet Kopenhagoje 
(Danija) paaiškės Tarptautinio olim
pinio komiteto galutinis sprendimas. 
Čikaga turi nemažai galimybių būti 
paskelbtai olimpiados miestu. 

Grįžtant į netolimą praeitį, ne
galima pamiršti kiniečių suteiktos 
paramos. Neseniai paaiškėjo, kad ki
niečiai glaudžiai bendradarbiavo su 
čikagiečiais planuojant Olimpinių 
žaidynių įrengimus. Žinoma, kad ki
niečių technologijos ekspertų grupė 

Olimpinio stadiono maketas pietinėje Čikagoje. www.chicago2016.org 

Olimpinio kaimelio maketas Michigan ežero pakrantėje. 
ww c^'cago20 ' 6 org 

už gana prieinamą kainą atliko Čika
gos miesto, įskaitant būsimo stadiono 
ir jo aplinkos, garsinio filmo gamybą. 

Sakoma, kad ranka ranką plau
na. Turima žinių, kad pastaruoju 
metu Kinijos valdžia, tarytum atsily
gindama, pakvietė ne vieną JAV ar
chitektūrinę firmą atlikti Kinijoje 
statybos projektų įgyvendinimą. 

Žvelgiant į ateitį, reikėtų užsi
minti apie dar vieną olimpinę galimy
bę, t.y. surengti Čikagoje olimpinį 
meno festivalį. Tokio festivalio rengi
mas yra vienas iš daugelio žaidynių 
rengėjo įsipareigojimų. Ši pareiga 
nėra varžoma kokybės ir kiekybės 
reikalavimais. Pageidaujama olimpi
nė tema. Tačiau anksčiau ne kartą 
buvo prasilenkta su temos pageida
vimu. Daugelis valstybių išstatydavo 
menininkų darbus, kurie mažai arba 
net nieko bendro neturėdavo su olim
piniais idealais. 

Atrodo, kad Čikagoje būtų gali
mybių surengti aukšto lygio olimpinį 
meno festivalį. Be abejo, olimpinio 
meno festivalio įgyvendinimas pa
reikalaus kruopštaus darbo ir nema
žų piniginių išlaidų. Kalbant apie 
meno festivalį tenka pasakyti, kad 
Čikagoje netrūksta žmonių raginan
čių olimpinių žaidynių metu surengti 
muzikos, dainų, šokių ir dar kitokio 
pobūdžio festivalius. Ką gi, tokių fes
tivalių surengimui gerų norų negana. 

Norėtųsi manyti, kad Lietuvos 
valdžios atstovai neatsisakys pasi
rūpinti ir paremti Lietuvos valstybės 
atstovavimą. Gal, sakau, šiuo atveju 
praverstų ir atitinkamomis premi

jomis pagrįsto konkurso paskelbi
mas. 

Mums, lietuviams, ypatingai či-
kagiečiams, derėtų rimčiau pagalvoti 
apie 2016 metų olimpinių žaidynių 
galimybes. Šiose žaidynėse dalyvaus 
nemažas būrys Lietuvos sportininkų. 
Tikriausiai dalyvaus dar didesnis 
būrys svečių — žaidynių stebėtojų. 
Bus reikalinga mūsiškių pagalba. Bus 
reikalingi lietuvių-anglų kalbų vertė
jai. Reikės talkinti informacijai ir 
lietuviškų gaminių-suvenyrų par
davinėjimui. Mums teks pareiga su
pažindinti atvykėlius su Čikagos 
miestu ir apylinkėmis, su čia veikian
čia kultūra, socialine ir religine veik
la. 

Mums teks pasirūpinti ir vaišė
mis — priėmimais. Mes gi esame 
nuoširdumu ir vaišingumu pasižy
minčios tautos vaikai. Argi ne? Tik
riausiai teks šauktis lietuvių organi
zacijų ir žiniasklaidos talkos. 

Tuo tarpu pagrindinis dėmesys 
priklauso Beijingui, kuriame 2009 m. 
rengiamos Olimpinės žaidynės. Šią 
savaitę šiame mieste lankysis Patrick 
Ryan vadovaujama delegacija. Jis, P 
Ryan, galima sakyti, Olimpinių žai
dynių rengime Čikagoje groja pir
muoju smuiku. Jo apsukrumo dėka 
galima tikėtis Kinijos ir kitų Azijos 
valstybių pritarimo Čikagos miestui 
2016 m. surengti olimpines žaidynes. 

Petras Petrutis 

R S. Naudotasi Čikagos ir kitu vie
tovių žiniasklaidos šaltiniais. 

http://www.chicago2016.org
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Riek YVarren: 
Kalbos apie amžinybę - ne tik 

per laidotuves 
Daugelis žmonių apie amžinybę 

susimąsto tik per laidotuves. Ir šis 
susimąstymas paprastai būna pa
viršutiniškas bei sentimentalus, ky
lantis iš neišmanymo. Daugeliui 
žmonių atrodo, kad galvoti apie mirtį 
negerai. Tačiau iš tiesų nesveika yra 
gyventi mirtį neigiant ir nemąstant 
apie tai, kas neišvengiama. Biblijoje 
parašyta: „Verčiau eiti į namus, kur 
gedima, negu į namus, kur puotauja
ma, nes toks kiekvieno žmogaus 
galas, ir gyvieji tesideda tai į širdį" 
(Mok 7,2). Tik kvailys gali žengti per 
gyvenimą, nesirengdamas tam, ką 
visi žinome galiausiai nutiksiant . 
Kunigai turėtų skatinti žmones apie 
amžinybę mąstyt i daugiau, o ne 
mažiau. 

Tačiau kaip? Pabrėžiant gyveni
mo čia, žemėje, laikinumą. 

Biblijoje gausu metaforų, kurios 
kalba apie trumpą, laikiną ir pra
einantį gyvenimo žemėje pobūdį. 
Gyvenimas apibūdinamas kaip migla, 
greitas bėgimas, dvelksmas, dūmas. 
Biblija skelbia: „Juk mes patys — lyg 
vakar užgimę... Mūsų dienos žemėje 
— tik šešėlis!" (Job 8,9). 

Paraginkit savo parapijiečius, 
kad savo gyvenimą jie gyventų kuo 
geriau, primindami jiems du dalykus: 
pirma, palyginti su amžinybe, gyve
nimas yra be galo trumpas; antra, 
žemė yra tik laikina gyvenamoji vie
ta. Nebūsi čia ilgai, tad pernelyg ne-
prisirišk prie to, ką čia matai. Biblija 
labai aiškiai sako: „Belieka tiems, 
kurie užsiėmę pasaulio reikalais, gy
venti taip, tarsi nebūtų jais užsiėmę. 
Juk šio pasaulio pavidalas praeina" 
(iš 1 Kor 7, 29-31). 

Kad netaptume pernelyg prisi
rišę prie šios žemės, Dievas leidžia 
mums pajusti stiprų apmaudą ir ne
pasitenkinimą. Jie primena mums, 
kad šiapusybėje niekada nepasieksim 
tikrosios pilnatvės. Nesame iki galo 
laimingi, nes čia ir neturime tokie 
būti! Mūsų tikrieji namai ne čia; 
esame sukurti kažkam, kas yra nepa
lyginamai geriau! 

Raginkit žmones gyventi, žvel
giant į amžinybę. 

Gyvenimas žemėje tėra genera
linė repeticija prieš prasidedant tik
rajam veiksmui. Mes visi daug dau
giau laiko praleisime anoje pusėje po 
mirties — amžinybėje — negu čia. 
Žemė — tai repeticijų vieta, ikimo
kyklinė įstaiga, gyvenimo amžinybėje 
išbandymas. Tai t reniruotė prieš 
prasidedant žaidimui, apšilimas prieš 

varžybas. Šis gyvenimas yra pasi
rengimas būsimajam. 

Pagelbėkit savo žmonėms su
prasti, kad gyvenimas yra daugiau 
nei čia ir dabar. Parodykit jiems, jog 
gyvenimas tėra pasirengimas amži
nybei. Suvokę šią tiesą, jie pradės 
gyventi kitaip. Jie pradės gyventi, 
žvelgdami į amžinybę. Ir ši amžiny
bės šviesa nušvies visus jų tarpusavio 
santykius, visus darbus ir padėtį. 
Staiga daugelis darbų, tikslų ir netgi 
rūpesčių, kurie atrodė šitokie svar
būs, taps nereikšmingi, menki ir ne
verti dėmesio. Kuo arčiau Dievo gy
vensim, tuo mažiau svarbu atrodys 
visa kita. 

Kai Dievo žmonės gyvena žvelg
dami į amžinybę, jų vertybės pasi
keičia. Savo laiką ir pinigus naudoja 
išmintingiau. Tarpusavio santykius 
ir jų pobūdį jie ima vertinti labiau už 
šlovę, turtą, laimėjimus a r netgi 
linksmybes. Jų prioiitetai susidėlioja 
kita tvarka. Neatsilikti nuo tendenci
jų, madų ir populiariųjų vertybių 
tampa nebe taip svarbu. Paulius sa
kė: „Aš iš tikrųjų visa laikau nuos
toliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, 
mano Viešpaties, pažinimo didybe. 
Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir vis
ką laikau sąšlavomis, kad tik laimė
čiau Kristų..." (Fil 3,7). 

Pats žalingiausias dabartinio gy
venimo aspektas yra trumpalaikis 
mąstymas. Dievas šaukia mus, kad 
priešakyje visada regėtume amžiny
bę. Privalome priminti žmonėms, kad 
gyvenimas yra nepalyginamai dau
giau nei tik čia ir dabar! Šiandien 
matome tik nedidelę ledkalnio dalį. 
Amžinybė yra visa tai, kas glūdi gi
liau, jos dar nematai paviršiuje. 

Palyginti su amžinybe, mūsų lai
kas žemėje tėra akimirksnis, tačiau jo 
padariniai mums bus amžini. Šio 
gyvenimo darbai lemia būsimąjį. C.S. 
Levvis pažymėjo: „Viskas, kas nėra 
amžina, amžinybėje neturi prasmės". 
Prieš daugelį metų vienas populiarus 
šūkis ragino žmones kiekvieną dieną 
gyventi taip, tarsi tai būtų „pirma 
tavo likusio gyvenimo diena". Tiesą 
sakant, būtų išmintingiau kiekvieną 
dieną gyventi taip, tarsi tai būtų 
paskutinė tavo gyvenimo diena. Mat-
thew Henry yra pasakęs, kad „svar
biausias kiekvienos dienos darbas 
turėtų būti rengimasis mūsų pasku
tinei dienai". 

„The Christian Post", 
vertė Kęstutis Pulokas 

Berna rd ina i . l t 

Lietuvos kariuomenės karininkui leitenantui 
A t A 

TADUI BALČIŪNUI 
mirus, jo žmonai REGINAI, sūnums EUGENIJUI ir 
LEONUI su šeimomis bei visiems giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Karo mokyklos XX laidos karininkai 
ir ją šeimos 

TOLERANCIJĄ UGDYTI 
TEISINGUMO PAGRINDU 

Atkelta iš 3 psl. 
Naivu būtų manyti, kad toleran

cijos programa galėtų duoti teigiamą 
pilietinio ugdymo efektą, jeigu būtų 
kalbama tik apie vieno totalitarinio 
režimo nusikaltimus. Programos 
autoriai šitai suvokė. Pristatyta pro
grama rodo, kad tai mėginama įgy
vendinti praktikoje. 

Ko labiausiai t ikėjosi 
represuotiej i? 

Totalitarinio režimo represijas 
patyrusieji piliečiai po Nepriklauso
mybės atkūrimo skaudžiai jautė tau-
tinio-pilietinio ugdymo politikos sty
gių. Nebuvo aiškaus nuoseklaus val
stybinio požiūrio. Pedagogų didžiuma 
buvo sukaustyta sovietinių stereo
tipų. Ketvirtoji valdžia — didžiati-
ražinė žiniasklaida, o ypač televizija, 
skyrė (ir tebeskiria!) daug dėmesio 
komerciniams interesams, bet anaip
tol ne viešajam — pilietinės visuo
menės ugdymo reikalui. Smurtas, 
seksas, popkultūra užgožusi žinias-
klaidos erdves negalėjo nekelti rū
pesčio. 

Buvo laukta, kad televizijoje ra
sis kanalas, transliuojantis jaunimui 
skirtas laidas apie sudėtingą, nesto
kojantį kovų heroikos, tautinio atgi
mimo impulsų, kūrybinės veiklos ne
priklausomybės metais rezultatų nu
švietimo. Buvo tikėtasi, kad laida, pa
rengta jaunimui priimtina, įtaigia 
forma, pateiks objektyvų ir pilietišką 
požiūrį į pasipriešinimo okupacijai ir 
genocidui periodą, į netektis, kančias 
ir vargus, kuriuos teko patirti tėvy
nainiams per okupacijas savame 
krašte ir svetur. Buvo manyta su
laukti laidų apie visuotinį tautos pi
lietinės valios pakilimą, kurio vardas 
pasaulio istorijoje žinomas auten
tišku neverčiamu į kitas kalbas žo
džiu „Sąjūdis". Tada Europos žemė
lapyje vėl atsirado Lietuvos vardas ir 
1990 m. kovo 11-ąją gimė Trečioji 
Respublika. 

Suž lugdyta p i l i e t i n ė 
in ic ia tyva 

Jau prieš dvejus metus politinių 
kalinių, tremtinių bendrijos ir sąjun
gos bei Lietuvos laisvės kovos są
jūdžio iniciatyva buvo parengtas 
istorinės švietėjiškos televizijos pro
gramos projektas. Programa orien
tuota į jaunąjį žiūrovą. Buvo planuo
ta išryškinti rezistencijos epizodų 
santykį su tarptautine teise, su na
cionaline teise, partizanų statutais, 

Bažnyčios teise, visuomenės morale. 
Išryškinti moralines, pilietines lais
vės kovotojų, jų rėmėjų ir ryšininkų 
vertybes, lėmusias jų apsisprendimą. 
Žinoma, istoriniai akcentai sietini su 
nūdienos aktualijomis, pavyzdžiui, 
valstybinėmis šventėmis ar esminės 
svarbos visuomeninio gyvenimo 
įvykiais. Savaime suprantama, tautos 
teisė į apsisprendimą, siekis atkurti 
Lietuvos valstybingumą, pareiga 
pagerbti žuvusiųjų kovose ir genocido 
aukų atminimą nebuvo kvestionuoja
mi. Savaitinė TV laida turėjo būti 
profesionaliai parengta, patraukli ir 
transliuojama priimtinu laiku. Jos 
populiarumas tolydžio didėtų ir svar
biausia — ji ugdytų patriotinius 
tautinės ir pilietinės savivokos jaus
mus. 

Sujungti abi programas 
| v ieną 

R. Račinsko pristatoma „Tole
rancijos programa" tiek savo turiniu, 
tiek ir metodais labai artima rezis
tentų iniciatyva sukurtam projektui. 
Apmaudu konstatuoti, kad daugkar
tiniai mėginimai šią programą 
įgyveninti visada baigdavosi vieno
dai. LRT tarybos pirmininkas prof. R. 
Pakalnis pritardavo sumanymui, o 
LRT generalinis direktorius K. Pet
rauskis jį atmesdavo, motyvuodamas 
tuo, kad siūlomos programos reitin
gas bus smarkiai žemesnis, negu 
realybės šou. Vėliau atsiradusi TV 
programa „Amžininkai", atrodo, tu
rėjusi užkišti žiojėjančią pilietinio 
ugdymo sistemos spragą, to vaidmens 
atlikti negali iš principo. Programoje 
vengiama parodyti pilietinę poziciją, 
prasilenkiama su tikrove ir faktais, 
kartais prasikiša prosovietinis mąsty
mas. 

Kadangi rezistentų parengta pro
grama buvo skirta ir šaukiamojo am
žiaus jaunuoliams, taigi ir kariams 
naujokams, KAM vadovybė buvo 
pažadėjusi rasti galimybę realizuoti 
savo planuose bent kelias TV laidas, 
papildančias jaunojo kario mokymo 
kursą. Deja, ir šio sumanymo įgyven
dinimas „pakibo". 

Ar nevertėtų pamėginti didesne 
ar mažesne apimtimi suderinti jau 
parengtą „Tolerancijos ugdymo pro
gramą" su nacionalinės TVR atmesta 
rezistentų parengtąja? Tokiu atveju 
tolerancijos išplėstos programos pa
veikumas auditorijai (žiūrovams) 
ženkliai padidėtų — matytų ir klau
sytų visa Lietuva. 
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12 DRAUGAS, 2 0 0 7 m. ba l andž io 27 d., p e n k t a d i e n i s 

ČIKAGOJ* IR APYLINKĖSE 

•Šv . Mišios už a.a. Violetos Ka-
rosaitės ir jos tėvų Vytauto ir Onos 
Karosų sielas bus aukojamos balan
džio 29 d., sekmadienį, 10:30 vai. r. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Prašome pa
simelsti už mirusiųjų sielas. 

•Balandžio 28 d. Bočių menėje, 
Pasaulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439) vyks JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos suva
žiavimas. Registracija — 9 vai. r. Ma
loniai kviečiame dalyvauti visų apy
linkių valdybų pirmininkus ir jų val
dybas, valdybų atstovus, mūsų apy
gardoje gyvenančius Krašto valdybos 
narius, JAV LB tarybos nar ius ir 
svečius. Padėkosime buvusiai „Drau-
_go" vyr. redaktorei Danutei Bindo-
kienei už ilgametę paramą JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardai. 

•Šeštadienį, balandžio 28 d. 6 vai. 
v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti su žymia 
lietuvių poete Liūne Sutema (Zinai
da Nagyte-Katiliškiene) ir išgirsti jos 
skaitomas eiles. Apie Liūnės Sute
mos poeziją kalbės Ilinojaus universi
teto Čikagoje PLB lituanistikos ka
tedros doktorantė Daiva Litvinskai-
tė; jos- poeziją skaitys aktorė Audrė 
Budrytė-Nakienė. Galėsite įsigyti ne
seniai Lietuvoje išleistą Liūnės Sute
mos poezijos knygą „Tebūnie". Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

•Tėvelių dėmesiui. Balandžio 28 
d., šeštadienį nuo 9 vai. r. Čikagos litua
nistinėje mokykloje vyks mokinių re
gistracija 2007-2008 mokslo me
tams. 

•Balandž io 29 d., s ekmad ien į , 
tuoj po 11 vai. r. šv. Mišių PLC didžio
joje salėje, 14911 127th Street, Le
mont, IL, gyd. Andrius Kudirka kal
bės apie storosios žarnos vėžį ir jo 
profilaktiką. Kviečiame dalyvauti. 

•Balandž io 29 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė" ruošia labdaros koncertą, kuria
me dalyvaus tenoras Edmundas Sei
lius ir pianistas Edvinas Minkštimas. 
Koncertas vyks Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Kviečiame visus pasiklausyti jaunųjų 
menininkų ir paremti „Saulutę". 

• Pokalbis apie šeimyniškumą: 
santuoka, šeima, santykiai tarp šeimos 
narių, tėvų ir vaikų, teigiama ir neigia
ma aplinkos įtaka, religijos svarba. Da
lyvaus vyresnieji ir jaunimas. Pagrin
diniai dalyviai: Daina ir Saulius Čyvai, 
Regina Cyvaitė bei jos draugai, psicho
logė dr. Pranutė Domanskienė, kuni-
gas-psichologas dr. Kęstutis A. Trima
kas ir kt. Simpoziumas įvyks sekma
dienį, balandžio 29 d., 12 vai. Ateitinin
kų namuose, Lemonte, IL. Ruošia Ame
rikos ateitininkų taryba. Kviečiami Či
kagos bei apylinkių ateitininkai, jauni ir 
vyresni, o taip pat visi besidomintys 
santuokos ir šeimos klausimais. 

•Šeštadieni , gegužės 5 d., 7 vai. 
v. maloniai kviečiame visus į šv. Sta
nislovo (Stanley) vardadienio šventę 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Vaišinsimės lietuviškais patiekalais 
(cepelinais!), gersime šampaną ir šok
sime. Populiarias Antano Šabaniaus-
ko repertuaro ir kitas retro dainas 
atliks ansamblis „Sodžius", klausy

simės senų plokštelių įrašų. Visi Sta
nislovai ir Stanislavos, Stasiai ir Sta
sės, atvykę į šventę, nemokamai gaus 
lietuviško šampano butelį! Bilieto 
kaina 25 dol. Vietas užsisakyti ir pa
pildomą informaciją sužinosite pa
skambinę tel.: 773-582-6500. Muzie
jaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

• P a l . Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte ir Čikagos Jaunimo centre 
jaunuoliai, sulaukę 13 metų (ir vyres
ni), jau šį pavasarį pradedami rengti 
Sutvirtinimo sakramentui, kuris bus 
teikiamas 2008 m. Pirmajam susi
tikimui Lemonte renkamės gegužės 5 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje 
prie Misijos bažnyčios. Čikagos Jau
nimo centre — gegužės 12 d., šešta
dienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje prie mo
kyklos raštinės. Pradinė įmoka regis
tracijos metu — 30 dol. Suaugusieji, 
norintys priimti sakramentus (krikš
tą, pirmąją Sv. komuniją ar Sutvirti
nimą), taip pat jau dabar kreipkitės į 
Lemonto seseles arba misijos vadovą 
tėvą Antaną Saulaitį, SJ. Dėl išsa
mesnės informacijos prašome skam
binti ses. Pranciškai tel. 630-243-
1070. Maloniai kviečiame! 

•Čikagos ir apylinkių tautinių šo
kių ansamblis „Grandis" savo 48-uosius 
veiklos metus baigs koncertu „Pora už 
poros į Kauną". Koncertas vyks Pasau
lio lietuvių centro Fondo salėje, Lemont, 
šeštadienį, gegužės 12 d., 6:30 vai. v. Po 
koncerto visi kviečiami vakarieniauti. 
Vakarienę ruoš kavinė „Bravo". Po va
karienės — pasilinksminimas, kurį pra
ves didžėjus Justinas Andriušis. Atėji
mu paremkite šokėjus. Vietas prašome 
užsisakyti iš anksto tel. 708-447-7033 
(Dalia Lietu vninkienė). 

•Lietuvos nacionalinės operos ir 
baleto teatro dirigentas Vytautas Vir-
žonis atvyksta iš Vilniaus į Čikagą. 
Gegužės 6 d. 3 vai. p.p. Morton gim
nazijos salėje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero, maestro diriguos J. Strauss 
operetę „Vienos kraujas". Prieš spek
taklį bilietai bus parduodami kasoje 
prie įėjimo į salę. 

• J a u n i m o centro didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave, Chicago, 
gegužės 19 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
koncertuos žinomas dainininkas Vy
tautas Babravičius-Simas. 

• J a u n i m o centro kavinėje ge
gužės 20 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
akių gydytojas dr. M. Vygantas kalbės 
tema „Makuliarinė (maculo) degene
racija". Bus rodomos skaidrės. 

IŠARTIIRTOU. 

• A . a. biochemijos dr. Kazio Mar-
tinkaus (1953-1984) atminimui įam
žinti 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimi 
draugai įsteigė Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba daktaro laips
nio tiksliųjų mokslų srityje - vėžio li
gų tyrimo srityse (pvz., farmakologi
jos, biochemijos ir pan.). Norint pasi
teirauti ir gauti prašymų formas, 
kreiptis: Kristina Martinkutė, Dr. 
Kazys Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond Chi
cago, IL 60629-3011, USA ei. paštas: 
Krism516@yahoo.com Prašymus pa
duoti iki birželio 15 d. 

Naujai paskirtas Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
AUDRIUS BRŪZGA 

pirmą kartą atvyksta \ Čikaga. 

Gegužės 6 d. 3 vai. p.p. ambasadorius 
su žmona žiūrės Lietuvių operos pasta-
ty mą — J. Strauss operetę „Vienos krau
jas", kuris bus rodomas Morrton gimna
zijos auditorijoje, 2423 5. Austin Blvd., 
Cicero. 

Išvykos i Lietuvių operos spektaklį 
Autobusai į Lietuvos operos spektaklį sekmadieni, gegužės 6 d. 

išvyksta: 
nuo Marąuet te Park bažnyčios 1:15 vai. p.p. 1:30 vai. p.p. autobusas 

sustos prie Br igh ton Park bažnyčios. Vietas užsisakyti ir bilietus į spek
taklį nusipirkti galite siuntinių persiuntimo įstaigoje ,,Atlantic Express" 
(2719 W. 71st Street, Chicago). Tel. 773-434-7919. 

nuo Pasaul io l i e tuv ių centro (14911 127th Street, Lemont) išvyks 1 
vai. p.p. Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 630-968-0184. 

„Draugo" knygynėlyje 

„Draugo" knygynėlio lentynoje 
leidinys, kuris sudomins mūsų skai
tytojus — Ingos Liutkevičienės su
daryta knyga „Alma". 

„Prezidentas Valdas Adamkus 
gerą pusmetį rengė sąmokslą prieš 
savo žmoną Almą... Sąmokslo tikslas 
— knyga apie ponią Almą. Sąmokslo 
finalas —2007 m. vasario 10-oji. Tą 
dieną gimusi Alma",— rašoma kny
gos pratarmėje „Sąmokslas iš mei
lės". 

Knygoje apie savo žmoną pasa

koja Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus ir asmeniškai ją 
pažįstantys žmonės: Juozas Kazic
kas, Danutė ir Gabrielius Žemkal-
niai, Vida Darąs, Egidijus Aleksand
ravičius. Šių žmonių pasakojimai 
žurnalistės I. Liutkevičienės sudėti 
knygon taip, kad skaitant išryškėja 
Almos Nutautaitės-Adamkienės nu
eitas kelias: bėgimas nuo trėmimų iš 
Lietuvos, Vokietija, atvykimas į Ame
riką ir po daugelio metų sugrįžimas į 
Lietuvą, kur jos misija — ne tik ats
tovauti Lietuvai išvykose ir susi
tikimuose. Gerai Lietuvoje žinomas 
ir Almos Adamkienės fondas. Šio 
fondo labdaringa veikla sušildė ne 
vieną pagalbos reikalingą. Vien 2006 
m. fondas sulaukė 1 mln. litų pa
ramos. 

Knyga gausiai iliustruota spalvo
tomis nuotraukomis. Knygą išleido 
„Tyto alba". 

Norintys įsigyti šią knygą prieš 
rašant čekj, prašome paskambinti į 
knygynėlį. 

Knygos kaina — 24 dol. Knygas 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokest}, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina — 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie
ną papildomą knygą — 2.5 dol. moke
stis. 

Paruošė L. A. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Gražina Liautaud, gyv. Chicago, IL, atsiuntė „Draugui" 2,000 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame šiai ištikimai skaitytojai už tokią dosnią auką! 

Dr. Gabriel ir Kathe Misevic pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
metams ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai sakome ačiū! 

Gražina Kenter iš Danbury, CT, ne tik atnaujino „Draugo" prenu
meratą dar vieniems metams, bet ir atsiuntė 80 dol. auką. Esame labai 
dėkingi! 

Kazimiera La ikūnas , gyv. Cleveland Heights, OH, skaitys 
„Draugą" dar vienerius metus. Pratęsdama prenumeratą ji atsiuntė 
„Draugui" 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame. 

V J. Prikockis , gyvenantis Kirtland, OH, skaitys „Draugą" dar vie
nerius metus. Tuo pačiu pratęsdamas prenumeratą jis atsiuntė ir 50 dol. 
auką. Labai ačiū! 

mailto:Krism516@yahoo.com

