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Kaina 75 c. 

Siame 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2psl. 

Yra pradžia, y ra ir 
pabaiga. Klaipėdos 
išlaisvinimo drama. 

3psl. 

Mūsų šeimose. JAV LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 

4psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Moterys didvyrės. 
Galimybės paminėti 
prel. M. Krupavičiaus 
120-ąsias metines. 
Mokslinė konferencija. 
Operos žvaigždės 
gyveno menui. 
Kalėdinis koncertas 
Pal. J . Matulaičio 
misijoje. 

Tarpušvenčio išdaigos. 
Apie lietuviškuosius 
Biblijos vertimus. 

5psl. 

Ar pavojingi sunkieji 
metalai. 

7psl 

BALFo darbuotojų 
pobūvis. Nepraleiskite 
„Dainavos" koncerto. 

8psl. 

Sportas 
* Kurčiųjų o l i m p i n i ų 

ža idyn ių Australijoje vyrų 
k r e p š i n i o turnyre Lietuvos 
rinktinės varžove dėl bronzos 
medalių bus Australijos ko
manda, o finale kovos Slovė
nijos ir JAV komandos. Penk
tadieni pusfinalyje lietuviai po 
atkaklios kovos 72:76 turėjo 
pripažinti slovėnų pranašumą, 
o amerikiečiai olimpiados šei
mininkus sutriuškino 131:78. 
17 taškų lietuviams penktadie
nio mače pelnė Robertas Puzi-
nas, 15 — Justinas Navlickas. 

* XXXVII Europos vyrų 
k r e p š i n i o čempionatas — po 
72 metų pertraukos — 2011 
metais vyks Lietuvoje. Toks 
prieš pusantro mėnesio Estijos 
sostinėje Taline priimtas Tarp
tautinės krepšinio federacijos 
Europos padalinio vykdomojo 
komiteto sprendimas penkta
dienį oficialia sutartimi buvo 
patvirtintas tarp FIBA Europe 
ir Lietuvos krepšinio federaci
jos garantiniu įsipareigojimu. 

* Trylikta p ra la imėj imą 
JAV NBA reguliariojo sezono 
rungtynėse — po keturių per
galių iš eilės — patyrė Cleve-
land „Cavaliers" komanda su 
Žydrūnu Ilgausku. Cleveland 
krepšininkai ketvirtadienį 
94:98 turėjo pripažinti Los 
Angeles „Lakers" pranašumą 

Naujausios 
žinios 

* KGB šmėklos nepa 
k e n k s Lietuvos i r Latvijos 
bendradarbiavimo, teigia Lat
vijos ministras 

* Seimo E t ikos s a r g a i 
a i šk ins i s , ar p rekyba žemės 
sklypais suderinama su Seimo 
nario mandatu 

Val iutu santykis 
1 U S D - 2 . 6 3 1 LT 
1 E U R - 3 . 4 5 2 LT 

Specialiosios tarnybos tikrina, ar premjero 
aplinkoje nėra su KGB susijusių asmenų 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Po specialiųjų tarnybų patik
rinimo turėtų paaiškėti, ar tarp 
premjero Algirdo Brazausko po
litinio pasitikėjimo patarėjų nė
ra asmenų, praeityje susijusių 
su KGB. 

„Šiuo metu vyksta premjero 
politinio pasitikėjimo patarėjų 
patikrinimas. Kai jis bus baig
tas, bus aišku, a r tarp jų yra as

menų, susijusių su KGB. Kol 
kas tai yra tik kalbos", sakė mi
nistro pirmininko atstovė spau
dai Nemira Pumprickaitė. 

Taip ji komentavo dienraš
tyje „Lietuvos žinios" paskelbtą 
neįvardyto buvusio KGB dar
buotojo interviu, kuriame teig
ta, jog premjero aplinkoje yra 
keletas buvusių KGB rezervo 
karininkų. 

Tačiau, N. Pumprickaitė tei
gė, patikrinimas buvo pradėtas 
iki interviu paskelbimo. 

Premjero atstovės spaudai 
teigimu, patikrinimas pradėtas 
remiantis Korupcijos prevenci
jos įstatymu. 

Pagal šį įstatymą įstaigos 
vadovas gali paprašyti Specia
liųjų tyrimų tarnybos (STT) pa
teikti informaciją apie skiriamo 

ar paskirto darbuotojo reputaci
ja-

STT, savo ruožtu, dėl infor
macijos gali kreiptis į specialią
sias tarnybas, taip pat ir Vals
tybės saugumo departamentą. 

Minėtame interviu taip pat 
teigta, jog vienas dabartinių mi
nistrų praeityje siekė įsidarbin
ti KGB, bet netiko dėl sveikatos 
būklės. 

Buvęs KGB 
įgaliotinis gina 
rezervininkus 
Viln ius , sausio 14 d. 

(ELTA) — Buvęs KGB įgalioti
nis (pavardė „Lietuvos žinių" 
redakcijai žinoma) gina Valsty
bės saugumo departamento di
rektorių Arvydą Pocių ir tikina, 
kad KGB rezervininkai nebuvo 
įsipareigoję tuometiniam sau
gumui. 

„Aš di rbau vyresniuoju 
operatyviniu KGB įgaliotiniu, o 
1991-ųjų Sausio 13-ąją mus, aš
tuonis KGB vilčių nepateisinu
sius darbuotojus, saugumas iš
metė iš darbo, — pasakojo paš
nekovas. — Pocių šiek tiek pa
žįstu, įsivaizduoju, jį pakviečia 
ir klausia, a r sutinka prasi
dėjus karui dirbti saugume. įsi
vaizduoju, kad jis atsakė 'taip' 
— o ką daugiau galėjo tuo laiku 
sakyti? Bet rezervo karininkai 
nedirbo operatyvinio darbo. 

Žinau, kad Pocius niekam 
nieko sovietmečiu neprižadėjo, 
neįsipareigojo. Antraip jis ne
būtų įsidarbinęs tame pastate 
Vytenio gatvėje (Valstybės sau
gumo departamente — red.). 

Jo kandidatūra patikrinta. 
Tikrino ir keli man pažįstami 
buvę lojalūs KGB darbuotojai. 
Pocius nebendradarbiavo su 
KGB. 

Be to, aš puikiai žinau, kad 
bendradarbių sąrašų niekas ne
būtų palikęs Lietuvoje. Nedide
lė paslaptis, kad vertingi doku
mentai buvo išvežti arba su
deginti. Patikėkite — KGB tam 
pakako laiko". 

„Lietuvos žinios" gavo ap
žvalgą apie KGB atsargos ne-
kadrinių karininkų atrankos 
principus, priklausomybę ir 
jiems keltus uždavinius. 

Joje nurodoma, kad 1990 
metų gruodžio 27 dieną Lietu
voje įskaitoje buvo 420 SSRS 
KGB atsargos karininkų. 

Penktadienį Vilniaus paveikslų galerijoje Lietuvos televizijos žurnalistei Editai Mildažytei Santarvės fondo 
steigėjas Julius Kazėnas įteikė ordiną už santarvės puoselėjimą „Pro augenda concordia". „Šiuo apdovanojimu 
dalinuosi su žmogiškumo nepraradusiais politikais, su ko'egomis žurnalistais, kurie, rinkdamiesi tarp vertinimo 
ir žmogaus, pirmenybę atiduoda žmogui, šu gydytojais, kurie gaudami mažus atlyginimus atlieka didžius darbu3, 
su pedagogais, kurie iš mūsų vaikų išugdo talentus, su valdininkais, kurie įstatymų ir biurokratinių procedūrų 
gausoje nepamiršta žmogaus", ceremonijoje sakė E. Mildažytė. Tomo Černiševo (ELTA; nuotr. 

Aiškėja pre tendenta i į 
l iberalcentr lstų p i rmin inkus 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Vasario 12 dieną vyksiančia
me Liberalų ir centro sąjungos 
suvažiavime dėl pirmininko 
posto ketina susikauti dabarti
nis partijos vadovas Vilniaus 
meras Artūras Zuokas ir Seimo 
narys Gintaras Steponavičius. 

A. Zuokas ir G. Steponavi
čius kol kas yra vieninteliai, ku
rių kandidatūras j au nusprendė 
kelti partijos skyriai. 

A. Zuoko kandidatūrą parė
mė Jurbarko, Sakių, Visagino 
skyriai, G. Steponavičiaus — 
Vilniaus Lazdynų poskyris, 
Klaipėdos rajono skyrius. 

Abu pretendentai pastaruo
ju metu intensyviai keliauja po 

Lietuvą susitikdami su partijos 
skyrių nariais, siekdami jų pa
ramos. 

Praėjusių metų pabaigoje 
grupė Liberalų ir centro valdy
bos narių paragino rinkti naują 
partijos pirmininką, apkaltin
dami A. Zuoką vienvaldiškumu. 

Pastarąjį remia partijos pir
mininko pavaduotojas Kęstutis 
Glaveckas, buvęs kandidatas į 
prezidentus Pe t ras Auštrevi-
čius, buvęs Liberalų ir centro 
frakcijos seniūnas Eligijus Ma
siulis, europarlamentaras Eu
genijus Gentvilas,. 

Tuo tarpu A. Zuoką remia 
dabart inė Liberalų i r centro 
frakcijos Seime vadovybė. 

T e a t r a l a i nesute lpa po v ienu s t o g u 
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 

— Šešerius metus po Naciona
linio dramos teatro (NDT) sto
gą glaudęsis Oskaro Koršunovo 
teatras (OKT) skundžiasi, esą 
NDT vadovybė juos išmeta į 
gatvę. 

Naujųjų metų išvakarėse 
NDT valdžia pareikalavo per 
savaitę išsikraustyti iš patalpų. 
kurios suteiktos pagal panau-
dą. 

„Nors per tuos veiklos me
tus mūsų tea t ras sukūrė stiprų 
repertuarą, suformavo savo au
ditoriją ir sėkmingai apkeliavo 
bene visus žymiausius tarptau
tinius festivalius, Lietuvoje 
OKT paliktas paraštėje. NDT 
salių nuomos ir kainų politika 
metodiškai žlugdė mūsų reper
tuaro formavimą, galiausiai 
esame išmetami į gatvę", OKT 
pranešime cituojamas teatro 
meno vadovas ir režisierius Os
karas Koršunovas. 

Praėjusių metų pabaigoje 
Vilniaus miesto savivaldybė 
nusprendė OKT trejiems me
tams neatlygintinai suteikti 

OKT meno vadovas ir režisierius O; 
torius Martynas Budraitis. 

patalpas Vrublevskio gatvėje, 
tačiau, teatralų teigimu, į tas 
patalpas jie persikraustyti ne
gali, nes jos reikalauja kapitali
nio remonto. 

OKT teigimu, dėl galimybės 
laikinai likti NDT. kuriame 
OKT rodo visus pagrindinius 
repertuaro spektaklius, jo vado
vybė į kompromisus nesileido. 

Korsun d) ir OKT 
Mykolo Ambrazo (ELTA) n;iotr 

Komentuodamas OKT pra
nešimą, NDT generalinis direk
torius Vytautas Rumšas sakė, 
jog .jie jau tun kitas patalpas, 
tegu išsikrausto". 

NDT generalinio direkto
riaus tvirtinimu, jei leistų ir to
liau OKT naudotis NDT patal
pomis, jam grėstų nuobauda, 
nes OKT esą neturi steigėjo. 

Diplomatas 
giria JAV ir 

Lietuvos 
teisinius 

santykius 
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 

— JAV ir Lietuvos teisinis ben
dradarbiavimas vyksta sklan
džiai. 

Tai penktadienį susitikęs 
su Darbo partijos deleguotu tei
singumo ministru Gintautu 
Bužinsku paskelbė JAV amba
sadorius Lietuvoje Stephen 
Muli. 

Susitikimo metu JAV am
basadorius pabrėžė Lietuvos ir 
JAV teisinio bendradarbiavimo 
tęstinumo svarbą, pranešė Tei
singumo ministerija. 

G. Bužinskas patikino JAV 
ambasadorių, kad Lietuvos 
strateginiai tikslai teisinio ben
dradarbiavimo srityje nesikei
čia ir tikisi toliau sėkmingai 
bendradarbiauti su Jungtinė
mis Valstijomis dvišalių sutar
čių pagrindu. 

Susitikimo metu buvo pa
minėtas ir Lietuvos prašymas 
išduoti Amerikoje besislaps
čiusi Gintarą Petriką, kuris 
kaltinamas 80 mln. litų turto 
iššvaistymu. Šiuo metu Los An
geles teisme vyksta jo išdavimo 
Lietuvai procesas. 

JAV ambasadorius S. Mull 
pabrėžė, jog Lietuvos ir JAV 
bendradarbiavimas ekstradici-
jos srityje yra pavyzdinis ir 
vyksta sklandžiai. 

Pagal šią sutartį Lietuva ir 
JAV susitarė viena kitai išduoti 
asmenis, kuriems prašymą pa
teikiančios valstybės instituci
jos yra pateikusios kaltinimus. 

Ministro ir ambasadoriaus 
susitikime buvo aptarta, kad 
JAV ir Lietuva turės patikslinti 
dvišales sutartis. Šis procesas 
turėtų prasidėti jau šių metų 
pirmą ketvirtį. 

Seime — alternatyvus 
nutarimas dėl KGB komisijos 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Valdančiosios Naujosios są
jungos (NS, socialliberalu) ats
tovai pasiūlė al ternatyvų nuta
rimo projektą dėl pa r l amen
tinės komisijos, turinčios ištirti 
aukštų valstybės pareigūnų ry
šius su KGB, sudarymo. 

Šiame projekte siūloma iš
tirti ne tik užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio bei Vals
tybės saugumo depar t amento 
vadovo Arvydo Pociaus, bet ir 
Seimo pirmininko pavaduotojo, 
Europos reikalų komiteto pir
mininko Alfredo Pekeliūno ry
šius su KGB. 

Spaudoje skelbta, jog visi 
trys minėti asmenys sovieti
niais metais buvo įrašyti į KGB 
rezervo karininkų sąrašus . 

Alternatyviame n u t a r i m o 
projekte siūloma išs ia iškint i , 
kokiomis aplinkybėmis A. Valio
nis, A. Pocius ir A. Pekel iūnas 
buvo įtraukti į KGB rezervą, a r 
jų buvimas dabart inėse parei
gose nekelia grėsmės nacionali
niam saugumui. 

„Reikia išs iaiškint i , ką 

kiekvienas iš šių asmenų yra 
padaręs. Tai yra geresnis kelias, 
negu skelbti išankstinius kalti
nimus", sakė alternatyvų nuta
rimo projektą ketinantis parem
ti opozicinės Tėvynės sąjungos 
frakcijos narys Jurgis Razma. 

„Mes manome, kad tą teks
tą reikėtų pasirašyti", sakė opo
zicinės Liberalų ir centro frakci
jos seniūnas Algis Čaplikas. 

Šią savaitę 50 par lamenta
rų pasirašė opozicinės Liberalų 
demokra tų frakcijos siūlomą 
nutar imo projektą, kurio įžan
goje konstatuojama, jog A. Va
lionis ir A. Pocius nuslėpė infor
maciją apie priklausymą KGB 
rezervui ir siūloma ištirti , a r 
tuo jie nepažeidė Konstitucijos 
ir nesulaužė priesaikos. 

Seimo Teisės departamento 
specialistai pažymėjo, jog kai 
kur ie nu ta r imo teiginiai gali 
pr ieš taraut i Konstitucijoje įtvir
t in tam nekal tumo prezumpcijos 
principui, o dėl Konstitucijos 
pažeidimo ar priesaikos sulau
žymo gali būti sprendžiama tik 
apkaltos proceso tvarka. 

Rinkimų skolas jau grąžino 
vieninteliai socialdemokratai 
Vilnius, sausio 14 d. 

(ELTA) — Partijos, kur ias po 
Seimo rinkimų prislėgė dešim
tis ar šimtus tūkstančių litų sie
kiančios skolos, teigia j a s sėk
mingai mažinančios. Iki šiol t ik 
socialdemokratams pavyko at
sikratyti visų skolų. Kitos poli
tinės jėgos finansinius įsiparei
gojimus planuoja įvykdyti per 
įstatymo numatytą terminą — 
pusmeti po rinkimų. 

Kaip teigė Socialdemokratų 
partijos vicepirrmninke. Seimo 
narė Milda Pet rauskienė , po 
rinkimų likusi 100,000 litų sko
la buvo grąžinta dar pernai . įsi
skolinimui padengti partija rė
mėjų neieškojo — t a m buvo 
panaudoti narių sumokėti įna
šai ir parlamentarais tapusių 

socialdemokratų skirtos lėšos. 
Socialdemokratų par t i ja , 

Seimo r i n k i m a m s sur inkus i 
1.917 mln. litų ir išleidusi dau
giau nei 2 mln. litų, liko skolin
ga 100,000 litų. Remiantis rin
kimų kampanijos finansavimo 
ataskai ta , tiek buvo nesumokė
t a UAB „MIA" už politinę rek
lamą televizijoje. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga rin
kimų kampaniją baigė su viena 
didžiausių — beveik 400,000 li
tų skola. Pasak buvusio partijos 
rinkimų štabo vadovo Ramūno 
Karbauskio, skola „sėkmingai 
mažėja', ir šiuo metu „valstie
čiai" tėra skolingi tik maždaug 
pusę šios sumos. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Lenkijos Seimo vadovas 
nesusitiko su A.Vai ior t iu 

Lenkijos Seimo pirmininkas W. Cimoszewicz rado laiko susitikti su prem
jeru Algirdu Brazausku. Vladimiro Gul«-vi«aus ELTA i nuotr 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Lenkijos Seimo pirmininkas 
Wlodzimierz Cimoszewicz pa
neigė spaudoje pasirodžiusią 
versiją neva jis atsisakė susitik
ti su užsienio reikalų ministru 
Antanu Valioniu dėl to, jog į vie
šumą iškilo faktas apie pastaro
jo buvimą KGB rezerve sovieti
niais metais 

„Tai, kas yra Lietuvos vi
daus reikalas, neturėjo jokios 

i įtakos mano vizito programai. 
; Esu nustebintas tokiais komen-
1 tarais. Tokioms spekuliacijoms 

nėra jokio pagrindo", žurnalis
t ams po susitikimo su Seimo 
pirmininku Artūru Paulausku 
penktadienį sakė W. Cimosze-
wicz. 

„Tas sus i t ik imas nebuvo 
planuotas, nes seniai buvo žino
ma, jog ministro A. Valionio ne
bus Vilniuje. Vakar mes su juo 
bendravome telefonu", pridūrė 
Lenkijos Seimo vadovas. 

A.Valionis ketvirtadienį bu
vo Palangoje, kur rengėsi penk
tadienį š iame kuror t in iame 
mieste Nukel ta j 7 psl . 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Trys mėnesiai — lyg viena 
akimirka 

Veiklioji Papilės kuopa pasidalina 
savo nuveiktais darbais 

S
palio 15 d. Papilės S. Dau
kanto vidurinės mokyklos 
Šv. Aloyzo ateitininkų kuo

pai sukako devyneri metai. 
Spalis buvo Šv. Mergelės Ma
rijos Rožinio mėnuo. Nesutruk
dė Rožančiaus kalbėjimas kuo
pos kambarėlyje priimti sve
čius: rajono jaunimo organizaci
jos apskritojo stalo dalyvius, 
Švietimo ir mokslo ministrą A. 
Monkevičių. O spalio 7-ąjef džiu
gia nuotaika gyveno visa mo
kykla, nes iš JAV atvyko ateiti
ninkų mecenatai J. ir L. Šalčiai. 

Net dvylika kuopos kandi
datų neramiai laukė spalio 16-
osios popietės, mat atvykus Tel
šių vietovės valdybos nariui P. 
Aurylai, kaunietei R. Pundziū-
tei, dalyvaujant kuopos globėjai 
G. Pundziuvienei bei kuopos 
dvasios vadui A. Orantui, jie 
turėjo laikyti narystės egzami
nus iš ateitininkų ideologijos, 
istorijos, katekizmo, Lietuvos 
istorijos. Po poros valandų 
įtampos buvo valgomas gimta
dienio tor tas ir skambėjo „pa
geidavimų koncertas", links
mai, bet kartu ir ramiai šven
tėme devintąjį kuopos gimta
dienį. 

Susikaupimas ir rimtis tvy
rojo sekmadienio rytą Papilės 
šv. Juozapo bažnyčioje. Dauge
liui papilėniškių ši procesija jau 
pažįstama — kuopos vėliava 
prie altoriaus, šventiniai ženk
leliai, naujų narių priesaika. 
Dvylika narių kluptelėjo prie 
vėliavos, lūpomis lietė jos šilką. 

Devintąjį kuopos gimtadie
nį sutikome ramiai, be triukš
mo, sukir tome Modestos ir 
Manto mamyčių iškeptus tor
tus, klebono A. Oranto dovanotą 
šakotį. Pasilinksminę vėl krovė
me kuprines, lapkričio 5 - 7 die
nomis dalyvavome Kaune vyku
siame suvažiavime, o lapkričio 

pabaigoje — Prienuose vykusio
je moksleivių ateitininkų aukš
tesniojoje mokykloje (MAMA). 

Atėjus gruodžiui, laukėme 
kūdikėlio Jėzaus gimimo. Mo
kykloje buvo organizuojama ak
cija, kurios metu žmonės nešė 
senus ir nebenešiojamus drabu
žėlius vargingiau gyvenantiems 
mokinukams. Kuopos nariai , 
kaip ir kasmet, ėjo sveikinti 
pradinių klasių mokinukų, nešė 
dovanėles. Atėjus Kūčioms, 
prieš Bernelių mišias, vyko 
„Susikaupimo vakaras", kurio 
metu skambėjo ramios ateiti
ninkų giesmės, degė žvakės, 
klebonas A. Orantas klausė 
išpažinčių. Susikaupimo vaka
ru buvo užbaigtas projektas 
„Dovanok šventę sau ir 
kitiems". 

Antrąją šv. Kalėdų dieną 
Papilės ateitininkai rinkosi 
savo organizacijos kambariuke, 
kiekvienas turėjo atnešti savo 
rankomis padarytą kalėdinę do
vanėlę. Visi, kurie dalyvavo šia
me šventiniame vakare, buvo 
persirengę: buvo galima sutikti 
raganaitę, Kalėdų Senelį su jo 
elfais, angeliuką, piemenėlius 
bei daugelį kitų personažų. 
Dainavome, žaidėme įvairius 
žaidimus, šokome, keitėmės ka
lėdinėmis dovanėlėmis... Ak, 
buvo taip linksma pasijusti kaž
kuo kitu, galbūt atvykusiu iš 
svetimos ir nežinomos šalies, o 
galbūt ir iš kito pasaulio. 

Šie trys mėnesiai buvo ku
pini pačių linksmiausių aki
mirkų, nuotykių bei jausmų... 
Jie prabėgo nepastebimai grei
tai, ir netikėtai atnešė naujus, 
2005-uosius metus. Dabar lauk
sime kažko naujo, nepatirto, 
nežinomo... 

Eglė L i achauska i t ė 
Papilės šv. Aloyzo kuopos narė 
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Papilės Šv. Aloyzo atei t in inkų kuopos nar iai su svečiais Laima ir jonu Šalčiais. 

Sendraugių ateitininkų veikla 
Norinčiam veikti, galimybės didelės 

Per 2004 m. gruodžio 5 d. 
Čikagos sendraugių atei
tininkų susirinkimą (ku

ris buvo aprašytas š. m. sausio 9 
d. „Drauge"), valdybos nar iams 
buvo užduota nemažai klausi
mų apie sendraugių veiklą. Čia 
pateiksiu šiek tiek informacijos 
susijusios su sendraugių sąjun
ga. Turiu priminti , kad šiuo 
metu Šiaurės Amerikoje nėra 
susidariusi Atei t ininkų sen
draugių centro valdyba (Lie
tuvos sendraugiai ateit ininkai 
veikia atskirai). Koordinaciniai 
ir organizaciniai da rba i y r a 
išskirstyti, koordinuojant Šiau
rės Amerikos ateitininkų tary
bai (ŠAAT). Čikagos sendraugių 
ateitininkų valdyba, kaip ir kitų 
miestų valdybos, užsi ima t ik 
savo vietovių sendraugių veikla 
— organizuoja sus i r ink imus , 
renka savo narių nario mokestį, 
t.t. Sendraugiai a te i t in inka i 
veikia ir kituose miestuose. 
Daugiau informacijos rasi te ap
lankę ŠAAT tinklalapį: http:// 
ateitis .org/ass/index.html. 

ĮŽODIS: 
Yra norinčių tapt i ateitinin

kų nariais, kurie nėra užaugę 
ateitininkų eilėse ir yra nese
niai įsijungę į ateitininkų veik
lą. Kai kurių vaikai yra jaunųjų 

a te i t in inkų nariai . Š iaurės 
Amerikos ateit ininkų tarybos 
(ŠAAT) narys Petras V. Kisie
lius yra išvystęs programą. Jei
gu norėtumėte susipažinti su 
atei t ininkų ideologija ar/ir duoti 
sendraugio ateitininko įžodį, ga
li te kreiptis į Petrą V. Kisielių 
elektroniniu paštu: 

ryztas@comcast.net 

STOVYKLOS 
DAINAVOJE 
Sendraugių ateitininkų 2005 m. 
vasaros stovyklą Dainavoje or
ganizuoja specialiai sudarytas 
komitetas . J i sudaro: Viktutė 
Siliūnienė, Rūta Kulbienė, Dai
n a Čyvienė, Asta Razmienė ir 
Mar ius Kasniūnas. Jei norėtu
mėte prie stovyklos ruošos prisi
dėti ar turėtumėte kokių klausi
mų ar pasiūlymų, galima su ko
mi te tu susisiekti elektroniniu 
paš tu parašant Viktutei Siliū-
nienei: viktute@sbcglobal .net 
ar Rūtai Kulbienei: 
Kulbi s@sbcglobal.net . 

KENNEBUNKPORTE 
Ateitininkų sendraugių poilsio 
ir studijų savaitės vyksta kas
met Kennebųnkport, Maine. Se
ki te anksčiau minėtą tinklalapį 
ir „Draugo" ateitininkų skyrių, 
ku r bus suteiktos smulkesnės 

žinios. 
Džiaugiamės, kad sendrau

gių ateitininkų veikla domisi vis 
nauji žmonės. Pasistengsime 
Jus informuoti ir gražiai įjungti 
į mūsų eiles, darbus, rūpesčius 
ir supažindinti J u s su mūsų 
gražia istorija. Linkime Jums 
aktyviai įsijungti į mūsų 
krikščionišką ir lietuvišką veik-
lą! 

Čikagos ir apylinkių 
sendraugių ateitininkų 

valdybos vardu 
R a m u n ė Kub i l i ū tė 

Siaurės Vakaru Europą siaubęs uraganas „Erv inas" , naktį į š.m. sausio 
8 d. pasiekė ir Lietuvą. Daugiausia siautėjo pajūryje, bet jo vėjai 
pasiekė ir ate i t in inkų Berčiūnų stovyklavietę, kur su šaknim išrovė 
nemažai medžių. Ši nuot rauka pa imta iš Panevėžio krašto atei t in inkų 
t inklaiapio h t tp : / /pka.a te i t i s . l t Ten ga l i te rasti daugiau nuotraukų. 

ATEITININKŲ 
STOVYKLŲ DATOS 

DAINAVOJE 

A t e i t i n i n k ų Jub i l i e j i nė 
s t ovyk l a 

(Nepraleiskite! Tai vyksta tik 
kas 30 metų!!!) 

b i r že l i o 2 9 ik i l i epos 4 

M o k s l e i v i u a t e i t i n i n k ų 
są jungos s tovyk la 

i iepos 4 ik i l i epos 13 

l a u n u j u a t e i t i n i n k ų 
są jungos s tovyk la 

l iepos 14 ik i l i epos 2 4 

A t e i t i n i n k ų s e n d r a u g i ų 
są jungos s t ovyk l a 

l iepos 2 4 ik i l i epos 31 

Dermatologijos l igų ir odos vėžio 
specialybė, kosmet inė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RLTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali * 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. G30-571-2630 

GA1LĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midsvest Heart Speciallsts 
15900 W. 127thSt Ste200 

Lemont,! L 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Saroaritan, Centrai 
DuPage, Edvvard ir Bmhurst ligoninėms. 

IEŠKOM V A D O V Ų ! 
Jei norėtumėte vadovauti 

Jaunučių ateitininkų stovyklo
je , kur i įvyks liepos 14 — 24 d., 
Dainavoje, prašome a ts iųs t i 
paštų prašymą ir a tsakykite 
raštų į klausimus: „Kodėl aš 
noriu vadovauti JAS stovyklo
je? ir „Kaip galvoju prisidėti 
prie stovyklos programos?" 
Vadovas turi būti ne jaunesni 
kaip 16 metų amžiaus. 

Prašymai bus priimami iki 
š.m. vasario 15 d. 
Siųskite: 

Laimai Aleksienei 
248 Olmsted Rd. 
Riverside, IL 60546 

Je i t u r i t e klausimų, galite 
kreiptis e-paštu: 

la leksa@ameritech.net 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS ŪGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hiils 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemom IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU. UGOS - CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

V Tel 708 361 9190 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-7440330; 

lietuviškai 815-744-8230 
MMMCCBI tofmsurgeryandbiuusll MAUJOHI 

Dr. VILIUS MIKATT1S 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medica! clinic 
10811 W. 143 St Ortand Park. IL 60467 

Priklauso Paios Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kingay Hwy. VVfcvvtrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKSS, MD 
7ERRI DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkG/ove: 847-718-1212 
www.illinoispaJn.com 

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

uetuviams sutvart<ys dantis už pnenamą kainą. 
SusSanmut Kalbėt anę^ska arba fetuvSkai. 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vkja LPuodžionienė 
Healthy Connection 
CHrcpracfc&Rahab 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Su*e2m/202,Lockport,iL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kabame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd: #200 
Joliet, IL 60435 

Tel . 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSTCIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kafdo, gatas siausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų aoscaCsati 
6645 W. Stanley Ave 

8erwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
'-"vte į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Patos Hts, IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medica! Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 60855 
773-2330744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

70*673-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

WillowbrooR, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMOKĄS, MD. 
KAPOOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dr. DANA M. SAUKUS 

Dantų gydytoja 
38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 
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KLAIPĖDOS IŠLAISVINIMO DRAMA TARPTAUTINĖJE SCENOJE 
ALGIS REGIS 

Dramatiškas Klaipėdos 
krašto grįžimas prie savo tautos 
kamieno po šešeto šimtų metų, 
1923 metais sausio 15 d., rei
kalauja sutelktinio dėmesio, 
prisimenant visos Mažosios 
Lietuvos tragišką likimą. Labai 
nedaugeliui tų laikų žmonių 
belikus, jau veik nežinoma, kad 
Klaipėdos krašto išsilaisvini
mas buvo paskutinis ir komp-
likuočiausias teritorinis persi
tvarkymas Pirmojo pasaulinio 
karo baigmėje. Šiandien, šią 
sukaktį minint, bent mintimis 
dera į jį grįžti. 

Baigiantis galingas imperi
jas sugriovusiam I Pasauliniam 
karui , Rusijos carų pagrobti 
kraštai suskato atstatyti nepri
klausomą gyvenimą. Lietuva 
iškart atsirado labai keblioje 
būsenoje. Rusijai revoliucijos 
keliu įsivedus komunistinę 
santvarką, jos vadeivos buvo 
priešingi caro pavergtų kraštų 
išsilaisvinimui. Agitaciniu verž
lumu ir militaristinėmis prie
monėmis jie stengėsi pasilaikyti 
juos Sovietų Sąjungos sudėtyje. 
Lenkai, turėdami daugiau tarp
tautinės įtakos, visur skelbė, 
kad Lietuva yra tik unijinė 
Lenkijos dalis ir neįstengė nuo 
tokios minties nutolti. Karą 
laimėję santarvininkai planavo 
sukurti didelę Lenkiją, kaip 
„cardon sanitaire", atskiriančią 
Rusiją nuo Vokietijos, kurioje 
komunistinės idėjos turėjo ne
mažą patrauklumą. Bet Lietu
vai vis vien išsikovojus nepri
klausomybę, Prancūzijos karo 
laivynas, santarvininkų vardu, 
įsikūrė Klaipėdoje, kad vėliau 
tą kraštą perleistų Lenkijai. 
Abipusiškai apsupta, Lietuva 
be išėjimo į jūrą būtų daug 
lengviau įspraudžiama į uniją. 
Tuo tikslu jau iš anksto užėmę 
Lietuvos sostinę Vilnių, dabar 
per santarvininkus lenkai 
veržėsi perimti Klaipėdos kraš
tą savo valdžion. Kraštas buvo 
plačiai žinomas ir pripažįsta
mas, kaip lietuvių tautos dalis, 
ir tariamasi jį priskirti Lietuvai. 
Tačiau reikalas buvo delsiamas 
ir staiga išryškėjo tarptautinė 
klasta. Slaptu susitarimu su 
prancūzais, lenkai paruošė 
karinius laivus staiga plaukti į 
Klaipėdos uostą ir iškilmingo 

parado būdu perimti k r a š to 
kontrolę. Paradui skir tos 
vadovų uniformos, iš anks to 
paruoštos, jau kabėjo lenkų 
konsulate Klaipėdoje. 

Dabar buvo aišku, kad iš
gelbėti kraštą galėjo tik lemtin
gas momentas, reikalaujantis 
dramatiško žygio. Tik prancūzų 
karo laivyno įgulos nuginklavi
mas, dar prieš lenkams išsike
liant, galėjo būti vienintel is 
atsakymas. Nenuostabu, jog kai 
kurie atsakingi asmenys manė, 
kad tai fantastiškas ir vargu a r 
protingas planas, jėga priversti 
karą laimėjusias galingas vals
tybes nusilenkti dar tik atsi
statančiam kraštui su menkais 
kariniais ištekliais. Tačiau, 
antra vertus, tai buvo paskut inė 
lemtinga proga atitaisyti bent 
dalį šimtmečius vykdomos 
skriaudos nuo Baltijos k ran tų 
nustumtam kraštui. Nepaisant 
labai nepalankių aplinkybių, 
drąsūs ir pasiaukoję tų laikų 
tautos vadovai ryžosi vykdyti šį 
labai pavojingą žygį. 

Šilutėje buvo skubiai įkur
tas „Mažajai Lietuvai gelbėti" 
komitetas, vadovaujamas įta
kingo mažlietuvio Erdmono 
Simonaičio. Komitetas kreipėsi 
į krašto lietuvininkus, ragin
damas perimti krašto valdžią į 
savo rankas. Vyriausybė per 
privačius asmenis pasis tengė 
sukurti palankesnę tarptaut inę 
opiniją, o taip pat ir būdus, kaip 
sutikti nenumatytus pavojus. 
Ginkluotas pajėgas te lkt i ir 
nedelsiant sukilimą vykdyti 
teko Jonui Budriui. Pačioje su
kilimo pradžioje Lietuvos vals
tybė perspėjo kaimynines vy
riausybes, kad tai krašto vidaus 
reikalas ir atsisakė bet kokios 
atsakomybės dėl bręstančių 
įvykių. 

Sukilimas prasidėjo 1923 m. 
sausio 10 d. Po keletos dienų 
sukilėliai prasiveržė pr ie 
prancūzų laivyno įgulos štabo. 
Jstaiga buvo apšaudoma 
kulkosvydžiais. Prancūzai tikė
josi pagalbos bent iš miesto 
administracijos ir ypač iš gerai 
ginkluotos vokiečių policijos, 
kuri atvirai talkino prancū
zams. Buvo stengiamasi išsi
laikyti, nors pagalba nepasi
rodė. Pagaliau, sprogus pro 
langą įmestai granatai, iš pre
fektūros pasirodė balta vėliava, 

ženklinanti įgulos pasidavimą. 
Uoste pasirodęs Lenkijos karo 
laivas „Pilsudskis", turėjęs pe
rimti krašto valdžią, buvo sutik
tas krant inėje išstatytomis 
lengvomis patrankomis ir pa
reikalauta kuo greičiausiai išsi
nešdint i arba bus a t idaryta 
ugnis. Sumišęs laivo kapitonas 
pareiškė, kad jie priima įsaky
mus tik iš prancūzų. Bet pran
cūzai jau buvo sukilėlių belais
viai ir jokių įsakymų negalėjo 
duoti. Taip dar viena lenkų kons
piracija dingo istorijos ūkanose. 

Toks drąsus ginkluotas 
žygis prieš Prancūzijos karines 
pajėgas buvo didelė sensacija 
Europos kraštuose. Tačiau Rytų 
fronte nenuginkluoti vokiečiai 
buvo grįžę namo su didele gausa 
ginklų. Išgirdus apie sukilėlių 
užimtą kraštą, vėl pasirodė jų 
kar inis išdidumas. Tilžėje ir 
Karaliaučiuje karo fronto vete
ranai šaukėsi Berlyno autoriza-
vimo leisti jiems patiems telktis 
žygiui, susigrąžinti kraštą. Jie 
tikėjosi bematant sukelti apie 
porą tūkstančių gerai ginkluotų 
fronto veteranų, pasiryžusių 
laimėti bent mažą karinį kon
fliktą, karui jau pasibaigus. 

Jie buvo nustebinti , kai iš 
Berlyno pasiekė slaptos ins
trukcijos nekelti t r iukšmo ir 
užsilaikyti ramia i . Vokiečių 
visuomenė, palanki demonstra
cijoms, nežinojo, kad akylus su
kilimo planuotojai jau iš anksto 
turėjo susitarimą su Berlynu 
dėl prancūzų ir lenkų įsistipri-
nimo Klaipėdoje bei visame 
krašte. Lenkai buvo apstulbę 
dėl tokios suokalbio reikalų 
eigos, sugriovusios, kaip atrodė, 
užt ikr intą kraš to perėmimą. 
Dabar jie laukė, kaip pasielgs 
Prancūzija dėl tokio įžūlaus 
sukilimo ir prancūzų karinės 
įgulos nuginklavimo. 

Prancūzijoje, dar vis išgyve
nančioje pergalės pojūčius, ži
nios apie jų karinio posto nugin
klavimą nustebino ir papiktino 
plačius visuomenės bei karinius 
sluoksnius. Radijo ir laikraščių 
žinios kėlė stiprią emocinę reak
ciją. Ką gi. k raš tas , paaukojęs 
keletą šimtų tūkstančių karių 
gyvybių sunkiai laimėtame kare 
ir išgyvenęs laimėjimo džiaugs
mą, dabar patyrė nuginklavimą 
ir jų karinio posto užėmimą iš 
mažai žinomos valstybės! Visur 

Klaipėdos uostas. 

Pasklidus žiniai apie didžiu
lę stichinę nelaimę Pietry
čių Azijoje, nusinešusią apie 
150,000 žmonių gyvybių. „Lie
tuvos Caritas" kreipėsi į visuo
menę, kviesdamas paremti nu
kentėjusiuosius nuo žemės 
drebėjimo ir cunamio. 

„Caritas" generalinio direk
toriaus kun. Roberto Grigo 
teigimu, nuo gruodžio 29 d. iki 
sausio 6 d. į specialią sąskaitą 
nukentėjusiesiems paremti pri
vatūs asmenys ir įvairios Lie
tuvos įmonės jau pervedė 
33,844 litus. Tarp aukojusiųjų 
iki šiol — 16 įstaigų ir 302 pri
vatūs asmenys. 

„Caritas" direktorius pažy
mėjo išskirtinį visuomenės jaut
rumą ir norą padėti nelaimės 
Azijoje aukoms (skelbiant pa
ramos akcijas įvairioms vargs 

Elta nuotrauka. 

Lietuva moka užjausti ir padėti 
tančiųjų grupėms Lietuvoje, 
tokio aukotojų aktyvumo ir įsi
jungimo toli gražu nepavyksta 
pasiekti). Svarbų vaidmenį in
formuojant apie galimybę pa
remti cunamio aukas šį kartą 
atlieka žiniasklaida, dėmesin
gai sekanti paramos telkimo 
vyksmą ir reguliariai skelbianti 
dviejų tarptautinių organizaci
jų, renkančių aukas Pietryčių 
Azijos žmonėms — „Caritas" ir 
Raudonojo kryžiaus — specialių 
banko sąskaitų numerius. 

Konkrečia parama išreikš
tos užuojautos proveržis liudi
ja, teigė kun. R. Grigas, kad 
mūsų visuomene „turi širdį" ir 
kad po kasdienybės apnašo
mis išlieka gyvos žmogiško soli
darumo bei krikščioniško arti
mo meilės vertybės. 

Iš gausiau aukojusių įstai

gų pažymėtinos: Šv. Kazimie
ro seserys (Pažaislio vienuoly
nas), Vilniaus arkivyskupijos 
„Caritas", Kaišiadorių Kristaus 
atsimainymo parapija, Kryžių 
kalno pranciškonų vienuoly
nas. UAB „Baldenis", Vilniaus 
Šv. Mikalojaus parapija, „A. 
Žilinsko ir Ko" ūkinė bendrija, 
Radviliškio rajono finansų sky
rius, krikščioniškos minties 
la ikrašt is ,.XXI amžius" — 
stichijos aukų šalpai jos skyrė 
nuo 1,000 iki 5,000 litų. 

Privatūs asmenys dažniau
siai aukoja nuo kelių šimtų iki 
kelių dešimčių litų, ypač gau
su pastarųjų aukų —galima 
spręs t i , kad jas perveda nedide
les pajamas tur intys žmonės, 
vis dėlto norintys kad ir mažu 
„našlės skatiku" sušelpti ne
laimes ištiktuosius. 

DRAUGAS, 2005 m. sausio 15 d., šeštadienis 

skambėjo reikalavimai tuojau 
atstatyti padėtį ir karinę garbę 
su atitinkamomis bausmėmis. 
Atsiliepiant į tai , Paryžiuje 
paskubomis buvo šaukiamas 
ministrų kabineto posėdis. 
J ame pakviestas dalyvauti 
labai populiarus laimėto pa
saulinio karo herojus, maršalas 
Veygandas. Šių subruzdimų 
eigoje, pagal neoficialų Lie
tuvos vyriausybės pasirinkimą, 
atėjo žinia iš Klaipėdos, kad 
sukilėliai nelaiko prancūzų 
priešais, bet dargi net draugais, 
kad sukilimas įvyko tik prieš 
vokiečių administracijos ir 
lenkų veržimąsi į tą lietuvišką 
kraštą. Oficialius sluoksnius 
labai apramino pagalbinė infor
macija, kad. prancūzų įgulos 
vadovybei davus garbės žodį, 
jog jie nesikiš į sukilimo 
reikalus, visi ginklai buvo 
grąžinti ir užtikrintas saugu
mas mieste. 

Pradėta šaltai galvoti dėl 
triukšmingai reikalautos inter
vencijos. Pasirodė, kad leng
viau apie tai kalbėti, negu 
vykdyti. Parengties stovyje 
esantis laivynas būtų bejėgis 
partizaninėse operacijose. Min
tis siųsti sausumos dalinius į 
tolimą, nepažįstamą teritoriją, 
pačiame žiemos viduryje, nera
do paskatos. Buvo patogiau 
pasiųsti komisiją „ištirti rei
kalus". Traukiniais atskubėjusi 
komisija ištyrė, kad lietuviškos 
vėliavos plevėsuoja uoste ir 
mieste. Tvarkos ir saugumo 
užtikrinimui, sukilėlių vadovy
bė pakvietė Lietuvos kariuo
menę užimti miestą ir kraštą. 
Tai įvyko labai sklandžiai, 
tvarkingai, be aukų. 

Nors padėtis tuo tarpu 
aprimo be karinių grėsmių, bet 
galutinis krašto reikalų tvarky
mas tęsėsi dar ilgą laiką. Vyko 
sunkūs diplomatiniai nesutari
mai su santarvininkais, ypač 
kai Prancūzija dar vis atkakliai 
reikalavo suteikti Lenkijai 
teisę dalyvauti krašto adminis
t ravime. Tiktai 1924 m. 
gegužės 8 d. Ambasadorių kon
ferencija, atstovaujama Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Japonijos, Paryžiuje 
pasirašė Lietuvos suverenumo 
Klaipėdos krašte pripažinimą. 
Bet ir tuo problemos nesibaigė. 
Dėl per daug neapdairios kraš
to autonomijos sąrangos, jo rei
kalai ir Lietuvos suverenumas 
dar buvo atkakliai ginami Tau
tų Sąjungos sesijose bei Tarp
tautiniame Hagos Tribunole. 

Klaipėdos krašto išsi
laisvinimas — tai tik vienas 
epizodas iš daugelio Mažosios 
Lietuvos šešeto šimtmečių pas
tangų grįžti į bendrą valstybinį 
gyvenimą abiejuose Nemuno 
krantuose . Mažoji Lietuva 
ištvėrė tragiškus istorinio liki
mo smūgius ir žiaurias oku
pacijas iki mūsų laikų. Žodžiais 
nenusakomas klaikus genoci
das Antrojo pasaulinio karo 
baigmėje nepakeičia tikrovės, 
kad tai lietuvių tautos žemė ir 
tūkstančio metų istorijos ne
atšaukiamas testamentas gy
vajai tautai vykdyti jos laisvės 
troškimą plačioje Baltijos 
pakrančių erdvėje. 

„Lietuvos Caritas" gavo 
laišką iš ,„Caritas Internatio-
nalis" centro Vatikane gene
ralinio sekretoriaus Duncan 
Mac Laren, kuriame dėkojama 
Lietuvos vyskupams ir visuo
menei už skubią ir sėkmingą 
paramos katastrofos regionui 
iniciatyvą. Daugelyje Lietuvos 
vyskupijų vyskupai nurodė 
įrengti bažnyčioje specialias 
aukų dėžutes arba padaryti 
rinkliavas nukentėjusiųjų nuo 
cunamio šalpai. 

Surinktos lėšos bus perves
tos tarptautinei „Caritas Inter-
nationalis" organizacija; Vati
kane, turinčia, pagalbos struk 
turos stichijos nusiaubtose šaly
se ir ilgametę pagalbom teikimo 
katastrofų regionuose patirtį. 

„Lietuvos C a r i t a s " 
informacija 

DANUTE BINDOKIENE 

Yra pradžia, yra ir pabaiga 

Negalime nesidžiaugti, kai užsienio lietu
vių kultūrinį gyvenimą praturtina nau
jas periodinis leidinys. Negalime 

neliūdėti, kai iš mūsų tarpo išnyksta dar vienas 
laikraštis ar žurnalas. Deja, tų netekčių pas
taraisiais dešimtmečiais daug daugiau, 'kaip 
naujų užmojų. 

Praėjusių metų gale išleisto mėnraščio 
„Akiračiai" pirmame puslapyje paskelbta, kad 
„šis numeris yra priešpaskutinis mėnraščio 
numeris". Po š.m. sausio mėnesio laikraščio lei
dyba nutraukiama — aplamai del tų pačių prie
žasčių, kurios nepereinamomis kliūtimis užver
tė jau ne vieno Amerikos lietuvių laikraščio ar 
žurnalo kelią. Tai daugiausia žmonių — tiek 
redaktorių, bendradarbių, tiek skaitytojų — 
stoka ir finansiniai sunkumai. 

Visose mūsų periodikos redakcijose žmonių 
skaičius juokingai mažas („Draugas", nors 
dienraštis, turi t ik tr is redaktorius). „Akira
čius" pastaruoju metu paruošdavo du redakto
riai. Likus vienam, pasirinkimo nebuvo: mėn
raščio leidimas sustabdomas. 

Ar daug neseniai iš Lietuvos imigravusių 
mūsų tautiečių turėjo progos su „Akiračiais" 
susipažinti? Jeigu ir matė jų vieną kitą numerį, 
ar žino šio laikraščio istoriją ir šurmulį, kurį su
keldavo kiekvienas naujas jo numeris ankstes
niais laikais, kai Lietuva tebebuvo okupuota? 
Pagaliau, ar žino, kad būtent tas šurmulys daug 
prisidėjo prie „Akiračių" populiarumo? 

Mėnraštis pradėtas leisti Čikagoje (ir čia ėjo 
iki savo paskutinio numerio) 1968 m. vasarą. 
Taigi, jau sulaukęs dėmesio verto amžiaus. Iš 
kitos tuometinės Amerikos lietuvių periodikos 
„Akiračiai" daugiausia išsiskyrė tuo. kad 
nesikratė artimesnio ryšio su okupuotos Lie
tuvos intelektualais, rašytojais, menininkais, 
muzikais. Lietuviškoji visuomenė anuomet 
buvo pasidalijusi į dvi „stovyklas" (kurios 
ilgainiui skilo dar į „pastovykles"). Viena tvirtai 
stovėjo prieš bet kokį kultūrinį ar kitokį ben
dradarbiavimą su tauta , antroji — to ben
dradarbiavimo nesikratė, pasirinkdama neatsi
tolinti nuo kultūrinio Lietuvos gyvenimo, nors 
ir įsprausto į „didžiosios tėvynės" nustatytas 
vėžes. „Akiračiai" (ir apskritai Santaros-

Šviesos žmonės bei jiems prijaučiantys) dėl tų 
ryšių su tauta buvo aštriai kritikuojami ir net 
smerkiami, visgi jų dėka Lietuvos šviesuoliai 
susipažino su tam tikra dalimi (sakome tam 
tikra, nes „akiratininkai", kaip jie buvo vadina
mi, stengėsi visų pirma pareklamuoti „savo 
žmones" — rašytojus, menininkus ir p a n ) , 
užsienio lietuvių kultūros apraiškų. Tik artė
jant 20-ojo šimtmečio pabaigai (dar prieš Sąjūdį 
ir Atgimimą), nemaža dalis mūsų tautiečių 
pradėjo atlaidžiau žvelgti į ryšius su tauta , nors 
ir okupuota. Tuomet ir atsirado minėtoji „pa-
stovyklė", griežtai atsisakiusi bet kokių kom
promisų: viskas, kas atėjo iš okupuotos tėvynės, 
buvo užkrėsta komunizmo bacilomis ir „doram 
lietuviui nepriimtina". Bet kokie kompromisai 
reiškė okupacijos pripažinimą. 

Nors „Akiračiai" daugelio buvo tapatinami 
tik su politinėmis svarstybomis, bet juose per 
maždaug keturis dešimtmečius spausdinta 
daug vertingų straipsnių literatūros, mokslo, 
meno, visuomeninėmis bei kitomis temomis. 
Žinoma, nevengta tuščios polemikos, kar ta is 
pernelyg nelogiško priekabiavimo prie kitos 
užsienio lietuvių spaudos ar visuomenės vei
kėjų, o mėginimai „pajuokauti", „šunišku 
žvilgsniu" metant akį į mūsų visuomenės 
reikalus, dažnai prašaudavo toli pro šalį. 

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
„Akiračiai" prarado savo pagrindinį „kitoniš
kumą": bendrauti su tauta jau niekas ne tik ne
vengė, bet aktyviai to siekė. Nemaža laikraščio 
dalis buvo užpildoma „spaudos apžvalga" ir 
redakcijos komentarais apie paskelbtus straips
nius ar žinutes. Nors toks „veidrodis" retkar
čiais gali būti labai naudingas, bet ilgainiui 
darosi nuobodus — tarsi jau nebūtų originalios 
medžiagos. 

Nepaisant, kad „Draugas" taip pat buvo 
dažnai „ t raukiamas per žarijas", šiandien 
išreiškiame gailestį dėl „Akiračių" išnykimo iš 
mūsų horizonto. Linkime, kad išsipildytų lei
dėjų sumanymas mėnraštį atgaivinti Lietuvoje. 
Neabejojame, kad ten yra ką „pakedenti", baks
telėti pirštu — arba šmaikščiu žodžiu — į paste
bimas negeroves tiek politikoje, tiek visuome
nėje. 

Nr. 7 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

Tuo metu Nijolė dirbo vienoje Niujorko ligo
ninėje patologijos rezidente. Vieną liepos mėn 
dieną, grįžusi iš darbo, rado pirmą mamos laišką 
iš Sibiro, rašytą 1956 m. sausio mėn., užtrukusį 
kelyje beveik šešis mėnesius. 

1956 
Ištraukos iš Mamos laiškų, rašytų iš Sibiro 

Vidai į Australiją ir Algimantui su Nijole į 
Ameriką, naudojant netikrą Nijolės pavardę 
Barbara N. Zareckis, adresu: 

105 West 7I2nd St„ New York 23, N.Y. 

Irkustkaja oblast, Olchonskij rajon, pas. 
Chužyr, 1956 sausio 30 d. 

Buk pasveikinta mano duktė Nijolė! Taip pat 
duktė Vida ir sūnau Algimantai! 

Jūs visi mano sapnuose išsapnuoti, mintyse 
išsvajoti ir maldomis išprašyti. Nežinau, kokio 
didumo popieriaus lapo reikėtų, kad galėčiau 
surašyti visus žodžius, kuriais Jus noriu pasvei
kinti. 

Man prisiėjo išvykti iš Lietuvos 1949 m. kovo 
mėn. 25 d. ir jau beveik septyneri metai gyvenu 
toj pačioj vietoj, t.y. Baikalo ežero Olchono saloje 
Čia vieta labai graži. Mažas Chužyro miestelis 
prie pat Baikalo. Antroj Baikalo pusėj aukšti 
kalnai, vietomis apaugę medžiais, o iš antros 
miestuko pusės miškas ir miškas. Lietuvių čia 
yra apie 300 šeimų. Galima sakyti, gyvena neblo
gai. Visi pasistatę namukus, laiko po karvutę ir 
kitų gyvulių. Vargingiausiai iš lietuvių gyvenu 
aš, nes jau einu 64-sius metus. J au dveji metai, 
kai gydytojų komisija mane priskyrė prie III 
grupes invalidų. Liga. vadinamoji „hipertonija", 
priskiriama šiai grupei. Jau antra žiema 
nebeišeinu iš kambario. Vasarą būna geriau. 
Todėi mano padėtis ir sunki, kad jau nebegaliu 
užsidirbti pragyvenimui. Pašalpos gaunu iš 
Lietuvos nuo giminių 2 -3 siuntinius į metus. Čia 
vienas mano geras prietelius parėmė mane 2,000 
rubliu, kai stačiau namuką Jo pavardė kun. 
Vincas Pranckietis Kitąkart parašysiu jo adresą, 
nes jis jau čia nebegyvana. Galėsit jam parašyti. 

Dabar tą namuką pasidalinau pusiau su viena 
jauna lietuve ir su ja ir jos vyru kartu gyvenu. Ji 
prašo, kad paieškotumėt jos brolio Ulevičiaus 
Juozo, sūnaus Felikso, kuris dar prieš karą 
išvyko į Ameriką ir apsigyveno Waterburio 
mieste. Jos vardas Stepanija Filipavičienė-
Ulevičiūtė. Ji mane irgi parėmė sunkesniais 
momentais. 

Turbūt dar nežinote, kad Mindaugas mirė jau 
1948-ais metais rugpjūčio mėn. 13 d. ir palaidotas 
Kaune. Aleksoto kapinėse, šalia abiejų bobučių 
Vėliau apie jį parašysiu plačiau. Dabar klausiu, 
kodėl Vidutė negyvena kartu su Tavim, Niliute, o 
neva Romoj viena. Ir ką ji dirba? Žinau, kad ji 
sunkiai sirgo ir jai buvo darytos dvi operacijos. 
Kaip jos sveikata? Ką dirba mano brangus 
Algimantas? Ar jis baigė universitetą0 Kaip judvi 
su Vida baigėte mokslus ir kokiais laipsniais9 

Prieš trejus metus teko nugirsti, kad teta jau 
mirusi. Kur dabar yra dėdė ir Ugnelė? Man vis 
rūpi jūsų mokslas. Dar aš Jums patarčiau mokin
tis rusų kalbą, nes labai graži ir turi turtinga li
teratūrą Juk jūsų tėvas ją puikiai mokėjo 
Išmokau ir aš visai laisvai rusiškai kalbėti ir 
skaityti. 

Manau, kad jus likote tie patys mano brangus 
vaikai, kaip ir aš jūsų ta pati motina, ir tikiu, kad 
gyvenimo bangos nenuplovė iš jūsų sielos tų 
aukštų idealų, ir tikiu, kad jūs mano žilai galvai 
nepadarėte gėdos, kaip ir aš jums... Te Dievas jus 
saugo. 

Noriu jau baigti laišką, kad nebūtų per ilgas. 
Pabaigoj kreipiuosi į jus su prašymu. Labai 
trūksta drabužių, avalynės. Iš Lietuvos mažai 
atsivežiau, nes ten mane labai apvogė. O jau čia 
nebegalėjau įsigyti. Ju s prašyčiau batų 39 ar 40 
\ r Mano kojos gerokai tinsta>. drabužių, bal
tinių ir viršutinių ne šviesios spalvos. Viršutinius 
nesiutus. nes aš jau sena ir neplona, sunku bus 
atitikt, mierą. 

Jau mus, senus, žada leisti į tėvynę, tai gal 
birželio ar liepos mėn jau būsiu Lietuvoje. 

Labai laukiu iš jūsų laiško. Jūsų mama 

Bus d a u g i a u . 
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MŪSŲ ŠEIMOSE fWt 
GRAŽINOS MUSTEIKIENĖS 

GARBAUS AMŽIAUS 
JUBILIEJUS 

Gražina Musteikienė, biru-
tiečių Čikagos skyriaus vice
pirmininkė ir buvusio LR kraš
to apsaugos ministro, generolo 
Kazio Musteikio našlė, š.m. 
sausio mėnesio pradžioje su
laukė garbaus amžiaus. 

Ta proga, prieš 30 metų 
Amžinybėn išėjusios vienturtės 
jos dukros Gražinos Mustei
kytės draugės ir draugai, pa
stoviai palaikantys a r t imus 

ryšius su gerbiama sukaktu
vininke, suruošė jai Ritonės ir 
Teodoros Rudaičių namuose 
staigmeną — pagerbimo pietus. 
Raštu sveikinimus iš Florida, 
California, Virginia ir VVashing-
ton, D.C., atsiuntė Ramutė ir 
Romas Bartuškai, Antanas 
Dundzila, Mya ir Tomas Dun-
dzilai, Aldona ir Arvydas Ku
dirkai, Meilė ir Tadas Mickai, 
Paulius Mickus, dukros a+a 

Gražinos krikštasūnis. 
Visi gėrėjosi sukaktu

vininkės nuolatiniu rūpesčiu ir 
dėmesiu Lietuvos reikalams, 
dėkojo už pasidalinimą savo 
gausiais prisiminimais bei 
istoriniais išgyvenimais ir už 
šiltą, nuoširdžią ir mielą drau
gystę. Kad tiek daug dukros 
draugų ją apsupo ir iki šiol be 
pertraukos bendrauja, daug ką 
pasako apie gerbiamos sukak
tuvininkės asmenį, ir apie 
dukrą Gražiną, kurios ta ip 
anksti, pačiame jaunystės žy
dėjime, netekome. 

Garbaus jubiliejaus proga, 
nuoširdžiai sveikiname mūsų 
mielą i r gerbiamą sukaktu
vininkę ponią Gražiną Mustei
kienę ir linkime Aukščiausiojo 
tolimesnės globos ir palaimos 
ateityje. 

Ri tonė R u d a i t i e n ė 

Švenčiant Gražines Musteikienės gimtadienį. Iš kairės I eil.: Raminta Mai 
Gražina Musteikienė, Teodoras Rudaitis; II eil.: Francoise Mockūnas, Arnoi 
Marytė Černiūtė, Ritonė Rudaitienė. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
271T We$t 71 Street, 
C h l c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

„Sočiai Security" išmokos 
neįgaliems vaikams 

Vaikai gali gauti išmokas iš 
„Sočiai Security" arba „Supp-
lemental Security Income (SSI)" 
trimis atvejais: 

1. SSI išmokos mokamos 
neįgaliems vaikams iki 18 m., 
turintiems ribotas pajamas ir 
išteklius, arba jei jie yra iš 
šeimų su ribotomis pajamomis 
ir ištekliais. 

2. Išmokos mokamos vai
kams iki 18 m. pagal tėvo ar 
motinos „Soc. Security" duome
nis, jei jie yra pensininkai, ar 
patys neįgalūs, arba jei tokį 
vaiką išlaikantis tėvas/motina 
miršta. 

•Jei vaikas mokosi visą laiką 
pradžios ar vidurinėje mokyklo
je, tokias išmokas gali gauti , kol 
jam sueis 19 m. 

3. Išmokos mokamos suau
gusiems, kurie yra neįgalūs nuo 
vaikystės. Kad toks asmuo 
gautų išmokas, reikia, kad jo 
tėvas/motina gautų „Sočiai Se
curity" ar neįgalumo (invalidu
mo) išmokas, arba būtų miręs ir 
vaikas buvo neįgalus, prieš jam 
sueinant 22 m. Daugumas žmo
nių, gaunantys tokias išmokas, 
yra 20 m., 30 m., ar vyresni, bet 
išmokos vis tiek vadinamos 
.vaiko išmokomis", nes jos 
mokamos, remiantis tėvo/moti
nos „Soc. Security" duomenimis. 

Papildomos išmokos (SSI) 
mokamos ir vaikams, jei jiems 
gali būti pritaikytos „Soc. 
Security" nustatytos nuostatos, 
apibrėžiančios jų neįgalumą ir 
išteklius. Tai taikoma vaikams 
iki 18 m . gyvenantiems su tė
vais, ar lankantiems mokyklą 
kitoje vietovėje. 

Kai vaikui sueina 18 m.. 

„Soc. Security" nebeskaičiuoja 
tėvų išteklių. Jei vaikui iki 18 
m. nebuvo mokamos SSI iš
mokos, kadangi tėvų pajamos 
buvo didesnės, negu „Soc. Se
curity" nustatyta, tai, sulauku
siam 18 m., tokios išmokos gali 
būti pradėtos mokėti. Jei SSI 
gaunantis vaikas, jau aštuonio
likmetis, ir toliau lieka gyventi 
su tėvais, bet nemoka jiems už 
išlaikymą, tai jam gali būti 
mokama mažesnė SSI suma. 

„Soc. Security" nustačius 
neįgalaus vaiko tinkamumą 
gauti SSI išmokas, remiantis 
pajamomis ir ištekliais, jo 
invalidumą įrodantys dokumen
tai yra siunčiami į valstijos 
įstaigą, vadinamą „The Disa-
bility Determination Service 
(DDST. Tenai neįgalumą įverti
nantys specialistai peržiūri 
vaiko atvejį. Jei DDS neužten
ka turimų dokumentų nustatyti 
invalidumui, vaikui gali pri
reikti specialaus patikrinimo, 
už kurį „Soc. Security" užmoka. 
Yra svarbu, kad vaikas steng
tųsi visomis pastangomis daly
vauti tokiame apžiūrėjime 
(„puts forth his or her best efibrt 
during the examination"). 
Apžiūrėjimas bus neužskaito-
mas, jei vaikas neparodė savo 
geriausių pastangų. O jei visai 
neatvyks į tokį patikrinimą, 
arba rezultatai bus nepakanka
mi dėl vaiko prastų pastangų, 
DDS gali padaryti neigiamą 
sprendimą dėl tokio vaiko neį
galumo. 

Įstatymai nusako vaiko neį
galumą (invalidumą), jei jo/jos 
fizinis ar protinis stovis sudaro 
vaikui ženklias ir sunkias 

Žymusis Amerikos lietuvis 
J. Sinkevičius-Sinkiavvic 

Iki šiolei beveik niekada 
nė ra tekę girdėti, kad mūsų 
tautiečiai būtų buvę JAV mies
tų merais ir tuose postuose 
išliktų ilgėlesnį laiką. 

Tačiau praėjusį rudenį, 
viešint ne per toliausiai nuo 
Čikagos esančiame Rockford, 
sužinojome, jog šalia jo esantis 
Love Park miestelis ne t 20 
metų (5 kadencijas) savo meru 
turėjo Amerikoje gimusį lietu
vių kilmės Juozą Sinkevičių, 
amerikiečiams žinomą Joe 
Sinkiawic pavarde. 

Šiandien jis j au 84 metų 
amžiaus ir ramiai leidžia auk
sinio savo gyvenimo rudens 
dienas", vis pr i s imindamas 
ankstesnius laikus, kuomet jis 
buvo vienas žymesnių žmonių 
Rockford apylinkėse. J i s išgar
sėjo ne vien tik kaip politikas, 
bet ir kaip švietimo srities bei 
visuomenės veikėjas. J au dabar 
viena Love Park gatvė yra 
pavadinta jo vardu. 

Mūsų tautietis Juozas 1947 
m. baigė Southern Illinois uni
versitetą B.S.E. laipsniu. 1951 
m. jis Illinois universitete įsigi
jo magistro laipsnį švietimo 
administravimo srityje. Aštuo
ner ius metus mokytojavęs, 

vėliau net 24 m. išbuvo mokyk
los administratoriumi. 

Šalia to, jis jau 1951 m. 
buvo išrinktas miesto tarybos 
nariu (alderman). Šiose parei
gose išbuvo iki 1977-ųjų, kuo
met tapo meru. Iš viso rinktuo
se postuose Juozas išbuvo apie 
45 metus. Miesto taryboje jis 
tarnavo visuose komitetuose, o 
Finansų komitete jam teko būti 
vadovu net 33 metus. 

Už savo gerą darbą ir 
pavyzdingą pareigų atlikimą 
yra gavęs įvairių pažymėjimo 
ženklų. J is kartu su savo žmo
na (ji mirė pernai) užaugino 5 
vaikus (3 sūnus ir 2 dukras), 
kur ie yra baigę aukštąsias 
mokyklas ir turi gerus darbus. 

Nors su lietuviais jam yra 
tekę nedaug bendrauti, Juozas 
neblogai kalba lietuviškai ir 
dabar, turėdamas daugiau lais
vo laiko, vis labiau prisimena 
tėvų išmokytą lietuvišką žodį. 
J i s du kar tus yra viešėjęs 
Lietuvoje; yra stebėjęs šokių ir 
dainų šventes, kurios jam labai 
patikusios. 

Čikagoje yra viešėjęs Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzieju
je ir kitose lietuviškose vietose. 
Kalbant su juo telefonu, Juozas 

chertienė, dr. Algirdas Marchertas, 
das Voketaitis, Nijolė Voketaitienė, 

kliūtis būti veikliam (marked 
and severe functional limita-
tions). Tokia būklė tęsiasi ar 
numatoma, kad tęsis mažiau
siai 12 mėnesių. 

Darant nuosprendį, neį
galumą vertinantys specialistai 
pirmiausia patikrina, ar vaiko 
neįgalumas atitinka neįgalu
mui „Soc. Security" sąraše. 

Tame sąraše yra sužymėti 
simptomai, ženklai, labora
toriniai duomenys daugiau 
kaip 100 fizinių ir protinių neį
galių, pvz., „cereblan palšy", 
„mental retardation" (protinis 
atsilikimas), ar „muscular dys-
trophy". 

Je i vaiko negalia neatitin
ka sąraše paduotiems duo
menims, tada DDS sprendžia, 
ar jo negalia „functionally 
eąuals" (yra funkciniai lygi) 
sąraše esančioms. 

DDS įvertina vaiko pajė
gumą atlikti kasdieninius 
veiksmus, lygindama su vai
kais, tokių negalių neturinčiais. 

Yra klausiami šie klausi
mai: 

1. Kokius veiksmus (activi-
ties) jūsų vaikas gali, ar negali 
atlikti? 

2. Kuriuos veiksmus gali 
at l ikti ribotai, lyginant su 
negalios neturinčiais jo am
žiaus vaikais? 

3. Kiek ir kokios pagalbos 
reikia jūsų vaikui, kad j is 
galėtų atlikti jo amžiui t inka
mus veiksmus? 

Kad nusprendus, jog vaikai 
turi „marked and severe func
tional limitaitions", vertintojai 
renka duomenis iš įvairių šal
t inių — gydytojų, mokytojų, 
patarėjų (counslers), terapeutų, 
socialinių darbuotojų (sočiai 
workers). 

Invalidumo pripažinimui 
neužtenka vien jūsų pasakymų 
ar vaiko mokymosi specialiose 
klasėse (spėriai education classes). 

(Bus d a u g i a u * 
(Medžiaga — pagal „Soc 

Security" knygele „Benefits For 
Children With Diaabilities") 

Lietuvos vaiku gir,bos būrelio ..Saulutė' pr 
tame aukų rinkimo vajuje — ..Auka už papt 
vaikiuką!'' — buvo labai sėkminga. Tarp C 
kurie įsigijo kalėdini papuošaliuką. bw 
(Gražytės) bei dr. I.ino Simonaičio vaikučiai, 
nuotraukoje — dr. Linas Simonaitis su dukrv 
eglutei papuošalą ir paliko auka I ktW*<U *ii 

n-
m 
i" . 
os 
lės 
k--

Park, IL, miestelio meras Juozas Sinkevičius-Sinkiavvic. 

pažymėjo, kad, kuomet bus 
geresni orai, jis norėtų atvykti į 
Čikagą ir čia plačiau susipažin
t i su savo tautiečiais, kurių, 
deja, jų gyvenamame mieste yra 
likę nedaug. 

Šiuo metu jis daugiaus ia 
bendrauja su veiklia Rockford 
lietuve Ona Keraminienė, kuri 
atstovauja mūsų t au t i eč iams 
daugelyje to miesto oficialių 
renginių. 

Mes gavome J . Sinkevi-
čiaus-Sinakiawic garbei išleistą 

atviruką su jo nuot rauka , o 
antroje pusėje — jo darbų bei 
pasiekimų pažymėjimu. Nese
niai mus pasiekė jo gyvenamo
sios vietos laikraštis, kuriame 
mūsų tautietis yra pažymėtas 
jo 84-jo gimtadienio proga. 

Linkime Juozui, arba popu
liariai vadinamu Joe, sulaukti 
dar daug metų ir dar ne kartą 
aplankyti savo tėvų kraštą — 
Lietuvą. 

E. Šu la i t i s 

i drni «-. :"!"S sūnaus krikštvn 
k; 'k^- •••;•• -i- < .vtis i drvs. i 
rankų laiko Aleksandrą Vvtau 

s 2(*>4 m rugsėjo 11 d. R kairės: 
na L dricnr adv Linas Udrys ant 
i kėkšto mama Rima Garsvtė. 

Pietvakariniame Čikagos prie
miestyje, Darien, IL, neseniai 
atidaryta ir visuomenės pa
mėgta kavinė-parduotuvė 
„Smilga" (2819 83rd. Srr., 
Lemont Rd ir 83rd — Plain-
field — gatvių sankryžoje, 
netoli VValgreen parduotuvės), 
jaukioje aplinkoje galima 
pasimėgauti skania arbata, 
kava, namine gira ir tradi
ciniu lietuvišku maistu. 
„Smilgoje" pabendrauti ir 
užkasti susitiko dvi mamytės 
ir įu dukros: Laima Kvantienė 
(iš kairės), Nijolė (iierštikienė, 
Irena Kvantartė ir Rūta 
Gieršti kaitė. 

Indrės Tiit nes miotr 
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LIBERTAS KLIMKA 

Dvylikos dienų tarpas tarp 
šventųjų Kalėdų ir Trijų Ka
ralių (sausio 6-osios) seniau 
būdavo vadinamas tarpušven-
čiu a rba dar tarpukalėdžiu, 
kalėduškomis, viešėmis. Tai 
poilsio metas — lankomi gimi
nės, kaimynai, visaip pramo
gaujama. Papročiai netgi draus
davo imtis rimtesnių darbų; 
sakydavo, aveles auginti ne
siseks. Senoviška tradicija — 
tarpušvenčiu rengti jaunimo 
vaikštynes po kaimą iš sodybos į 
sodybą, sveikinant šeimininkus 
su šventėmis, linkint jiems 
visokio labo naujaisiais metais; 
o ypač merginoms — sėkmingai 
ištekėti ir pulko vaikučių susi
laukti. Vaikščiojama būdavo ne 
bet kaip: veidus išsisuodinus, 
burokų rašalu pasidažius, 
kaukėmis prisidengus, išmo
ningai pasirėdžius. Tada iš
sakyti žodžiai bus jau nebe 
paprast i gero kaimyno palin
kėjimai, o antgamtinių jėgų 
ištarmė. Žinia, nelabai tuo jau 
būdavo tikima, — apeigos se
niausiai išvirto į žaismę ir 
smagią pramogą Tačiau liau
diškuose papročiuose apskritai 
slypi labai giliai siekianti tautos 

KUN. VACLOVAS 
ALIULIS. MIC 

istorinė patirtis. Pakartodami 
tradicinių švenčių vyksmą arba 
nors stebėdami jį kaip žiūrovai, 
prisiliečiame prie tūkstantme
tinės tautos istorijos. Štai kodėl 
ver ta žinoti taut inius papro
čius... 

Žemaitijoje apie tą tuziną 
šventinių dienų pasakys, kad 
tai — „bernelių metas". Dvylika 
kaimo vyrukų apsirengdavo kuo 
keisčiausiai, pasiimdavo ilgas 
lazdas, lyg kokie senovės kariai. 
Bet viskas pas juos atbulai: 
švarkai susagstyti ant nugaros, 
kepurių snapeliai apsukti į 
užpakalį, o ant pakaušių — 
drožtinės ar iš kailio išrėžtos 
kaukės. Taigi, — pasiruošę 
kaimą ginti nuo piktųjų dvasių, 
laumių ir raganų. Eidami 
aplinkui, pliauškindavo bota
gais, skambindavo varpeliu, 
tarškindavo raktų ryšeliais. 
Triukšmu baido dvasias tolyn — 
į pamiškes, raistus — ten, kur 
veriasi vartai pragaran. O pasi
rėdę atbulai tam, kad apgautų 
piktąsias, kurių tiesaus žvilgs
nio žmogus negali atlaikyti. 
Bernelių dvylika, todėl ir nau
jųjų metų visi dvylika mėnesių 
kaimui bus sėkmingi. Po savo 
„žygdarbių" berneliai vakaronei 
įsiprašydavo erdvesnėn trobon. 

i r būt inai ten pagiedodavo 
Bernelių kalėdinę giesmę. Anot 
kraštotyrininkės I. Ruzgytės 
žinių, tokios vaikštynės dar vyk
davusios Tauragės apskrityje 
XX a. pradžioje. Tikėtina, kad 
šis paprotys tikrai iš gilios se
novės, nes panašus žinomas toli 
nuo Lietuvos — Bulgarijoje. 

Suvalkijoje labai smagiai 
būdavo šokdinamas „šyvis". 
Kiekvieną kaimo sodybą aplan
kydavo persirengėlių pulkas. 
Juos vesdavo „sargybiniai" — 
kariškais rūbais, su metaliniais 
kardais ir šautuvais. „Paklau-
sikui" gavus šeimininko leidimą 
linksmybėms, „šluočius" dide-
liausia beržine šluota pravalo 
taką nuo sniego trobon. Ten jau 
savo miklumą turėdavo rodyti 
„šyvis". Tai vaikinas, tarsi jojąs 
an t žirgo, padaryto iš dviejų 
rėčių, užtiesalo, medinės išdrož
tos galvos su pakuliniais kar
čiais, pasirišęs prie šonų čeba-
tus . Je i juokingai šokinėja, 
gauna „avižų" — vaišių ir do
vanų. Bet būtinai turi peršokti 
per suolą — kitados tai galėjo 
reikšti laiko ribos įveikimą. Šis 
„šyvio" vedžiojimas tikriausiai 
yra kilęs iš Mažosios Lietuvos. 
Gal tai net jotvingių, raitelių 
genties, senasis paveldas. 

Šiaurinėje Lietuvos dalyje, 
Biržų krašte tarpušvenčiu po 
ka imus vaikščiodavo arba ro
gėmis važinėdavo pulkas 
ne t ikrų čigonų. Būtinai su 
muzikantais , ir dar įsisodinę 
„mešką" bei „ožį". Čigonai derė
davo mainyti arklius, būrė 
ateit į , pasakodavo visokius 
juokingus atsitikimus apylin
kėse. O čigoniukai tuo tarpu 
stengdavosi troboj ką nors nu
gvelbti, žinia, juokomis. „Meš
ka" kviesdavo vyrus išbandyti 
j ėgas imtynėse, o „ožys" vis 
taikydavosi kuriam namiškiui 
ragu bakstelti. 

Vidurio Lietuvoje jaunimas 
po kaimą taip pat vedžiodavo 
„mešką": aprengdavo vieną 
stambesnį vaikiną išvirkščiais 
kailiniais, kokią gauruotą ke
purę užmaukšlindavo. „Meška" 
kviesdavo merginas pašokti, 
suodina nosimi stengdamasi į 
skruostą pasitrinti. 

Na, jei kurią dieną oras kiek 
gražesnis , savo piemenukus 
aplankydavo kerdžius. Tuos, su 
kur ia i s ganė kaimo gyvulius 
vasarą. Džiugus susitikimas! 
Kerdžius liepia vaikams šilčiau 
apsirengti, — darys lauke links
mą išmonę. Vaikai susikabins į 
v i r t inę , Aukštaitijoje vadintą 

Apie lietuviškuosius Biblijos vertimus 

Reikalas versti 
šventuosius r a š tus 

Dievo įkvėpimu surašyti 
šventieji raštai turi galioti 
įvairioms tautoms ir visokiais 
laikais, todėl neišvengiamai 
reikia versti, kai juos priima 
nauja tauta arba kai pasensta ir 
miršta pati toji kalba, kuria jie 
buvo parašyti. J Kanaano žemę 
iš Egipto atėjusios izraelitų 
giminės sukūrė sau hebrajų 
kalbą, savotišką kanaaniečių ir 
aramėjų kalbų junginį. Ta kal
ba buvo vartojama iki Babilo
nijos tremties, ir ja parašyta 
didžioji dauguma Senojo Tes
tamento knygų. Tremties me
tais įvyko lūžis, izraelitai (nuo 
tol vadinami žydais) priėmė 
Artimuosiuose Rytuose labiau
siai paplitusią aramėju kalbą, o 
hebrajiškoji liko Šventraščio, 
mokslininkų kalba. Kai su
grįžus iš tremties buvo atstaty
ta Šventykla, Rašto mokovas 
Ezra su levitais visą dieną nuo 
pakylos skaitė susirinkusiai 
tautai Šventąjį Raštą hebra
jiškai ir čia pat vertė ara-
mėjiškai. Beje, Egipte paskli
dusiems žydams, užmiršusiems 
protėvių kalbą, jų mokslininkai 
išvertė Senąjį Testamentą į to 
meto kultūrinę graikų kalbą. 
Tai vadinamasis 70-ies vertėjų 
darbas — „Septauginta". 

Senieji krikščioniškieji 
Biblijos vertimai 

Kai priėmė krikščionybę 
sirai, armėnai, gruzinai, IV 
amžiuje imta versti Šv. Raštą į 
šių tautų kalbas. Vakarų Romos 
imperijoje vis labiau įsigalint 
lotynų kalbai, radosi vadinama
sis Senasis vertimas į šią kalbą 
— „Vetus Latina", gerokai neto
bulas. Didis mokslininkas ir 
Šventojo Rašto mylėtojas šv. 
Jeronimas nuvyko į Šventąją 
Žemę, iš žydų mokslininkų 
išmoko hebrajiškai (jau pirmiau 
tobulai mokėjo graikiškai) ir 
puikiai išvertė visą Senąjį ir 
Naująjį Testamentą į vadi
namąją Liaudies lotynų kalbą 
— „Veršio Vulgata". Tūkstantį 
metų su viršum Vakarų 
Europoje lotynų kalba buvo 
mokslo bei kultūros kalba. Visa 
(negausi) šviesuomene ją mo
kėjo ir galėjo skaityti vienuolių 
perrašinėjamą Bibliją. Pra
mokusi tą kalbą ir žemesnioji 
dvasininkija gebėjo liaudies 

kalba aiškinti Šventojo Rašto, 
ypač evangelikų, skaitinius. 
Prof. Zigmas Zinkevičius yra 
radęs sename (XIV-XV a.) 
Vilniaus pranciškonų bažnyčios 
mišiole virš lotyniško teksto 
užrašytų retesnių lietuviškų 
žodžių. 

Didysis posūk i s su 
Reformacija 

Dr. Martynas Liuteris ir 
kiti XVI a. katalikybės reforma
toriai pasiryžo padaryti Šven
tąjį Raštą prieinamą 'ne tik 
šviesuomenei, bet ir kiekvie
nam tikinčiajam, todėl stropiai 
ėmėsi versti Bibliją į tautines 
kalbas. Pats Martynas Liuteris 
parengė jos vertimą gyva, vaiz
dinga ir suprantama to meto 
vokiečių kalba. Nemažai liute-
ronybę priėmusių tautų paskui 
versdavo į savąsias kalbas nebe 
iš hebrajų, graikų, lotynų 
kalbų, o iš vokiškosios Liuterio 
Biblijos. 

Liuteris iš tiesų nebuvo pir
masis vertėjas. Iki jo priskai
čiuojama 18 vokiškų Biblijos 
vertimų, bet jie likdavo rank
raščiuose, kolei nebuvo spau
dos. Reformatorių laimė, kad 
prieš kelias dešimtis metų buvo 
išrasta spauda. Jonas Guten-
bergas kaip pirmąją knygą išs
pausdino lotyniškąją Vulgatą 
(1455), o reformatoriai nedels
dami ėmė spausdinti naujus 
Biblijos vert imus į tautines 
kalbas. 

Pirmiej i l ie tuviški 
ver t imai (daugiaus ia 
p ro tes t an tų ) 

Dar prieš spaudos išradimą 
Lietuva savaip yra prisidėjusi 
prie pirmojo Biblijos vertimo į 
lenkų kalbą (1453—1461): jį 
užsakė ir globojo iš Rytų 
Lietuvos kilusi karalienė Sofija 
Alšėniškė, Jogailos žmona, šv. 
Kazimiero senelė. Kaip jau 
minėta, į lietuvių kalbą Evan
gelijos tekstus tik žodžiu vers
davo pamokslininkai. Raštu 
versti pirmieji suskato evange
likai liuteronai. J a u Martynas 
Mažvydas į savo Katekizmą 
(1547) įdėjo dviejų psalmių ver
timą. Baltramiejaus Vilento 
parengtas evangelijų ir epis-
tolių (apaštalų raštų) sekma
dieniams ir šventėms rinkinys 
buvo išleistas 1579 m. (Vilniaus 
universiteto įkūrimo metais). 
Žemaičių kapitulos kanauninko 
Mikalojaus Daukšos parengta 
ati t inkama katalikų knyga 

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. 

„Postilla", išleista 20 metų vė
liau, tur t ingesnė tuo, kad 
pateiktos ir plačios homilijos. 

Toliau ilgai Biblijos verti
mais pirmavo broliai protes
tantai. Prūsų kilmės pastorius 
Jonas Bretkūnas išvertė visą 
Bibliją (baigė 1590), kuri nebu
vo išspausdinta, tik plito nuo
rašais. Lietuvos evangelikų 
reformatų vadovybė buvo ne
patenkinta Samuelio Bogus
lavo Chylinskio vert imu 
(1667—1669), ir jo spausdini
mas Londone nutrūko. Visas 
Naujasis Testamentas pir
mąkart išleistas Karaliaučiuje 
1701 m. (vertė Samuelis Byt-
neris), o ištisa lietuviška Biblija 
pasirodė taip pat Karaliaučiuje 
1735 m. Vertėjų pastorių grupei 
vadovavo Jonas Jokūbas Kvan
tas („Quandt") ir Jonas Beren-
tas, t ad paprastai vadinam 
Kvanto Biblija. Iš pavardžių 
matyti, kad vertėjai nebuvo et
niniai lietuviai, bet tarp lietu
vių gyvenę ir jų kalbą išmokę. 
Paskui vertimą tobulino lietu
viai Liudvikas Rėza ir Frid
richas Kuršaitis. Rėzos—Kuršai
čio vertimas per du šimtmečius, 
iki pat XXa vidurio, buvo porą 
dešimčių kar tų pakar tot inai 
spausdinamas ir vartojamas 
lietuvių protestantų bažnyčiose 
ir namuose. 

Kataliku l ietuviškųjų 
vertimų vėlavimas 

Kadangi XVI a. Vakarų 
krikščionija suskilo, paskelbus 
Bibliją vieninteliu tikėjimo šal
tiniu, a tmetant autoritetinga 
Bažnyčios mokymą bei Šventąją 
Tradiciją, Tridento Susirin
kimas uždraudė ka ta l ikams 
skaityti Vyskupų nepatvirtin
tus ir be katalikiškų komentarų 
Biblijos vertimus. Taigi Lie
tuvos katalikiškoji visuomenė 
nesinaudojo Karaliaučiuje lei-

Algimanto Žižiūno nuotr. 

džiamais brolių protestantų 
vertimais ne tik dėl svetimo 
gotiško šrifto, bet ir dėl šio 
draudimo. Katalikų dvasininki
ja tenkinosi sekmadieniais bei 
šventėmis skaitomų Evange
lijos ištraukų leidiniais. Jėzuito 
Jono Jaknavičiaus 1637 m. 
baigtos rengti „Ewangelie pol-
skie y litewskie" buvo Vilniuje 
leidžiamos dešimtis kar tų ir 
skaitomos bažnyčiose iki pat XX 
a. pradžios; jų kalba patobulin
ta 1705 m. ir buvo tobulinama 
vėliau. Kai Vakarų ir Vidurio 
Europos šalyse vienas po kito 
leisti nauji arba kartojami 
ankstesni protestantų ir kata
likų Biblijos vertimai, Didžio
joje Lietuvoje buvo tenkinamasi 
tuo, kad dvasininkai, aris
tokratai ir visa šviesuomenė 
mokėjo lenkiškai, o ta kalba 
netrūko katalikiškų Biblijos 
vertimų: garsusis jėzuito Jo
kūbo Wujeko vertimas paskelb
tas jau 1599 m. ir vėliau karto
jamas. 

Pagaliau 1816 m., t.y. 111 
metų po Bytnerio NT, Vilniuje 
pasirodė Žemaičių vyskupo Juo
zapo Arnulfo Giedraičio išver
stas visas Naujasis Testamen
tas. J is buvo išleistas su Rusijos 
Biblijos draugijos parama, be 
komentarų, taigi pažeidžiant 
Tridento Susirinkimo taisykles, 
bet kadangi vertėjas — vysku
pas, tai buvo bažnytinės vyres
nybės toleruojamas. 

Po Giedraičio rūpinosi ver
sti Šv. Raštą garsūs vyskupai. 
Motiejus Valančius išvertė 
Dovydo psalmes, Antanui 
Baranauskui mirtis sutrukdė 
baigti daugiau negu įpusėtą 
visos Biblijos vertimą. 

Pirmąjį katalikišką viso 
Šventojo Rašto vertimą su 
plačiu komentaru parengė 
kanauninkas. Žemaičių vysku
pijos seminarijos profesorius 
Juozapas Skvireckas, vėliau 

„švykštu" ar „varmasa". 
Pirmasis joje kerdžius, į jo 
skvernus kits už kito — visi 
kaimo vaikai. Ir vinguriuoja ta 
virtinė sodžiaus ulyčia, nuo 
tvoros iki tvoros. O linksmybių, 
o klegesio! Gal senovėje šitaip 
vaizduotas koks mitinis po
žemio žaltys, jūrų valdovas Žil
vinas, iš kurio nelaisvės j au 
išsprūdo mieloji saulutė... Dar 
labiau mėgstama vaikų pramo
ga — ant tvenkinio ar ežero 
įrengtos sukynės. Į eketę įšaldo
mas drūtas baslys su įkalta 
ašimi. Ant jos užneriamas veži
mo ratas, prie kurio pritvirtina
ma ilgiausia kartis rogutėms 
pririšti. Pašėlusiai skrieja jos 
ratu, sunku išsilaikyti! Prisi-
dūkę lauke vaikai sueina kurion 
nors trobon; ten žais su riešu
tais ar kūčiukais „lyk lyką" arba 
„saku-maką". Reikia atspėti , 
kiek riešutų saujoje: pora ar ne 
— sėta ar lyka? Neatspės — 
turės trūkstamą pridėti. Tada 
pririša raguolį virvele, pakabina 
po balkiu, ir reikia jo atsikąsti, 
neliečiant rankomis. Juoko ir 
džiugesio vėl pilna troba! 

Jaunimas tarpušvenčiu 
susirinkdavo pavakaroti dides
nėje kaimyno seklyčioje. Pasi
imdavo kokių nesunkių darbe-

Kauno arkivyskupas. Vertimas 
išleistas Kaune šešiais tomais; 
pirmasis 1911-aisiais, paskuti
nis 1937 m., t.y. 202 metais 
vėliau už vadinamąjį J. J . 
Kvanto vertimą, išėjusį Kara
liaučiuje 1735 m. J . Skvirecko 
verstas NT sulaukė bent 
penkių laidų Lietuvoje ir išeivi
joje, o visas Šv. Raštas pakarto
tas Romoje apie 1955 m. ir 
Vilniuje, Pasaulinės literatūros 
serijoje, apie 1988 m. 

Gausus vert imų derlius 
XX a. antrojoje pusėje 

XX amžiuje tolydžio augo 
susidomėjimas Biblija įvairiau
siuose kraštuose, ne vien ti
kinčiųjų, bet apskri ta i mąs
tančių žmonių gretose. To 
amžiaus antrojoje pusėje lietu
vių išeivijoje pasirodė keli dr. 
Algirdo Jurėno (sekmininko; 
NT ir Psalmyno leidimai, o 
2000 m. ir visa Biblija su moks
lingu aparatu, taip pat Kosto 
Burbulio (metodisto) visos 
Biblijoss vertimas (12 tomelių) 
su pirmuoju protestant išku 
madingu komentaru ir liu
terono Alfredo Vėliaus išversta 
Biblija, sekanti Rėzos-Kuršai
čio kalbą bei stilistiką. Tuo pat 
metu Katalikų Bažnyčia pa
darė ryžtingą posūkį. Vatikano 
II Susirinkime pareikalavusi 
Šventuoju Raštu grįsti ir 
teologiją, ir maldingumo gyve
nimą, taip pat paraginusi kata
likus jo vertimo ir skleidimo 
darbe bendradarbiauti su 
krikščionimis nekatalikais. 

Ekumeninis bendradar
biavimas gražiai rutuliojasi 
Lietuvoje, daugiausia per 
Lietuvos Biblijos draugiją. Jo 
vaisius — ekumeninė Biblija, 
išėjusi iš spaudos prieš 5 metus 
(jie netrukus bus pakartota 
naujai sumaketuota). Šventųjų 
knygų vertimus parengė kata
likų dvasininkai kun. Česlovas 
Kavaliauskas (1972, 1984) bei 
prel. Antanas Rubšys (1991— 
1995). 1998). Ką tik pasiro
džiusioje Keturių evangelijų 
sinopsėje (tai iš viso pirmas tos 
rūšies leidinys lietuvių kalba 
evangelijų tekstai paimti kaip 
tik iš minėtojo ekumeninio 
Biblijos leidimo. Manyčiau, 
laukiamasis naujas eku
menines Biblijos leidimas ir 
Sinopsė galėtų būti tinkamas 
paminklas Biblijos draugijų 
sąjūdžio 200-osioms metinėms 
pagerbti. 

JBažnyč ios žinios". 
2004 m. Nr. 24 

emos menas Kaso Ambrozaičio nuotrauka. 

lių, bet t e n ir pagiedodavo, 
pasiklausydavo pasakų, minda
vo mįsles. Pasikvietus muzi
kantus, galima ir pašokti. Bet 
smagiausia, kai apsilankydavo 

persirengėliai. Netrukus ir Trys 
Karaliai paskui Angelą su 
žvaigžde tu rė tų pasibelst i į 
langą. 

Sukti ir suktis: 
300 reikšmių 

ANTANAS KLIMAS 

Lietuvių kalbos ve iks
mažodis sukt i ir sukt i s t u r i 
labai plačią šeimą: jis turi labai 
daug reikšmių — net 38. O jeigu 
pridėsime gal imus 12 
priešdėlių, gausime tokį vaizdą: 

suk t i s 1 st — 38 r e i š k m ė s 

1. ap(si) sukti — 26 reikšmės 
2. atisi) sukti — 17 
3. į(si) sukti — 21 
4. iš (si) sukti —28 
5. nu(si) sukti — 20 
6. pas(si) sukti — 22 
7. parisi) sukti — 3 
8.per(si) sukti — 10 
9. pra(si) sukti — 16 
10. pri(si) sukti — 27 
11. su(si) sukti — 39 
12. už(si) sukti — 30 
Iš viso 297 reikšmės. 

Prisiminkime tas 38 reikš
mes, kur ias turi sukti(s). J a s 
išrašysime iš ,,LKŽ' (XIV t., psl. 
93_96) : 

1. versti judėti aplink savo 
ašį; 2. judėti ratu, aplink (skrie
jant , einant); 3. daryti, kad kas 
judėtų ra tu , aplink; 4. t r auk t i 
(dalgį, imant pradalgę); 5. šokti, 
darant ratą, vartelį; 6. e inan t iš 
visų pusių siausti, supti ; 7. 
vaikščioti aplink, sukintis (do
mintis kuo); 8. (sangr.) vykti , 
dangintis; 9. stengtis prisivi
lioti, įgyti palankumą, meilin
tis; 10. vykstant krypti į kurią 
pusę. keisti judėjimo kryptį; 11. 
gręžti į šoną ar atgal, kre ipiant 
keisti padėtį; 12. k re ip ian t 
laužti, nutraukt i ; 13. kre ipiant 
iš normalis padėties, skaudint i ; 
14. daryti lenktą, kreivą; 15. 
riesti, raityti; 16. vynioti į ritinį, 
vyti į kamuolį; 17. apsukui len
kiant, vejant daryti, gamint i ; 
18. vystyti, vynioti į ką; 19. 
(sangr.) vyniotis aplink; 20. t am 
tikru mechanizmu žiesti, for
muoti iš minkštos masės; 21 . 
krauti , vyti, lipdyti (lizdą); 22. 
maišyti kokiu įrankiu aplink, 
gaminant ką; 23. gaminti (svies
tą, kast inį ) ma i šan t į r ank iu 
aplink; 24. spausti, malt i ; 25. 
auginti fgalvas) apie kopūstus; 
26. daryti švilpynę iš atkepusio 
luobo, iš traukiant šakelės me
dieną; 27. rausti, išgriežti; 28. 
gręžti skalbinius: 29. kramtyt i ; 
30. gelti, skaudėti (pvz. pilvą ar 
sąnarius); 31 svaiginti, kvailin
ti (galvą); 32. augti skauduliui , 
tvinkti; 33. siūlyti, teikti, piršti; 
34. sukčiauti, apgaudinėti ; 35. 
(sangr.) stengtis išvengti ką 
atlikti, išeiti iš keblios padėties; 
36. (sangr.) grei tai ruoš t i s , 
triūsti, darbuotis; 37. (sangr.) 

verstis, manytis ; 38. (sangr.) 
menkti, skursti, nykti. 

Kodėl sukti(s) tur i t iek 
daug reikšmių, sunku pasa
kyti. Matyt, per keliolika šimt
mečių šis veiksmažodis buvo 
labai dažnai vartojamas įvai
riems lenkimo, sukimo, krypi
mo veiksmams nusakyt i , iš
reikšti. O čia dar prisideda ir 
sukti(s) vartojimas perkel ta 
prasme. Juk ir iš sukti išvestas 
daiktavardis sukčius turi jau 
perkeltą reikšmę: tas , kuris 
neina tiesiu keliu, o meluoja, 
apgaudinėja. Tik prisiminkime: 
sukčius = apgavikas, melagis, 
veidmainys... 

Todėl ir gražių posakių, 
idiomų su sukti(s) yra daug. 
„LKŽ" (XIV t., p.p. 93—96) yra 
sur ink ta apie 55 idiomų su 
sukti(s). Mes čia paminėsime 
tik keliolika — tuos, kurie yra 
plačiausiai vartojami. 

1. an t vienos kojos suktis — 
1. būti labai mikliam, vikriam; 
2. labai kuo džiaugtis. 

2. galvą sukti — 1. galvoti, 
svarstyti; 2. vargti mokantis; 3. 
rūpintis. 

3. giltinė suka apie uodegą 
— artinasi mirtis. 

4. jautį už uodegos sukti — 
meluoti. 

5. kailį sukti — stengtis 
neįkliūti, išvengti ko. 

6. katarinką sukti — vieno
dai, nuobodžiai kalbėti. 

7. lizdą sukti (s) — 1. kurti 
šeimą; 2. įsikurti. 

8. sparną sukti — mergintis. 
9. suk bala (galas, kelmams, 

perkūnas...) — tesižinai. 
10. širdį sukti — pykinti 
11. uodegą sukti — 1. steng

tis išvengti, išsisukinėti; 2. mei
lintis, glaustytis; 3. džiaugtis. 

12. ūsą sukti — meilintis. 
13. vėjai sukasi galvoje — 

labai nerimtas. 
14. žandus suka (apie ką 

labai rūgštų) : Tavo obuoliai 
žandus suka 

Šiuo metu apie 70 proc 
Lietuvos žmonių gyvena mies
tuose ir miesteliuose, ir tik apie 
30 proc. dar vargsta bolševikų 
sunaikintame Lietuvos kaime 
Beveik visos sukti(s) reikšmės 
per š imtus metų išsivystė 
kaime, ūkininkų ir žemdirbių 
sodybose. Ar dabartinė miesto 
lietuvių kalba visa tai išlaikys, 
sunku pasakyti. Tarkim, dau
gelis Lietuvos miestų ir kaimų 
žmonių man yra sakę. esą, 
beveik visi Lietuvos politikai, o 
ypač seimūnai, esą sukčiai... 

Taigi bent ta viena sukti 
reikšmė dar yra gyva ir 
mieste... 
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Siūlo darbą 
N a m ų r e m o n t o i r s ta tyb inės paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Drivers 
0WNERS 0PERAT0RS 

LOCAL 

' H o m e N igh t l y 
*100 Mi le Radius of Chicago 
*Prime Rates 
*Plate Program Available 
*No Escrow 
*No Deduct ions 
*lnsurance Avai lable 

Call Shane 
800-788-7378 

Op t ion #1 

Live-in Nany needed for jobs 
in Highland Park and 

Deerfield. 5 days $400. 
Childcare experience needed. 

847-331-3304. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Skokie pe rk raus imo kompanijai 
skubiai reikalingi patyrę 

CDL vairuotojai. Kalbėti angliškai. 
Geras atlyginimas, 
pilnas darbo laikas. 
T a 847-980-0906. 

ssEssassaa 
' *. •Provide Moki Rador. Wjttf T«5ts r*~ fTOwidrMold.RadoaW»»Tests 

\ P *Sxigte Home. Muki unt Towrtiome 

_ _ -SUte UoBW«t/*isuw) Roo*rt»s Končius 
-ASUt-BBa Member 

Kalbame lietuviškai! 
866.799.8299 

www.HighPoint lnspect ions.com 

Siūlo išnuomot i 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VvhippTe apyi.) 

S415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773434-4543. 

Always Wlth Flovvers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

nemokamos) 

• Gėlės visom progom, gėlės i Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Lakiotuviu krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir staiu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State S*.; Tel . 630-2S7-OS 
Histice 8015 W . 7 9 St.; Te l . 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse. JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje 
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VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSIII 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTlS 

Fax 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tevto 708-923-0280 

E-mail: pency!ar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: mamabar3@aol.com 

T ,":- ~- .T-.T-."-." ̂ ~_-iLii^i?..iiig?rL'agi5f^ E 

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

Tel. 773-581-8500 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — ,,catered" 
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm - penki 

nuo 
6 30 v r iki 5 30 v p t 

608 W. Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6 30 v r iki 5:30 v p p. 
sešt nuo 8 v.r. iki 2 v p,p 

AMBER CONSTRLCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento. 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tei. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
R E M O N T O 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
AbertSelevi 

I U C T I O N CONSTRUCT 

VVork: 312-38&3088; 
815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

wwwj3Jconstruct10n.com 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 & Kedae dingo, L 60629 
Pnatyba, InatBfaAnaB, aptamaMmas 

— Įjcensed — Bonded— Insured 

77$ 778-4007 
773 531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

•••IVAIRUS»«» 
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PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W . 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

$ W ANTED $ 
$ DEAD OR ALIVE $ 

CARS, TRUCKS & VANS 
$250&UP. Free Fannie Mav! 

773-476-0419 

D r a u d i m o pas laugos 

r — — — "• — — " • - • » » — — " " n 
STATE FARM INSURANCE 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St. , O a k L a w n , IL 

708-423-5900 

S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
NAMŲ, SVEIKATOSIR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th S t , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

DĖMESIO! DĖMESO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 

brangiai kainuoja7 Ne bėda. 
DRAUJASjusu skelbimą 

t d . 773-585-9500 
ar užsukti į DRAUGO 

4S4SW.63St,Chicago, 
fL 60629. 

PARDUODA MEDU 
LIETUVOS BTT1NJNKŲ MEDUS 

KELIAUJA | EUROPĄ. K. Laukaičio 
Šviežias Wchj medus keliauja i Metu 
viskas krautuves Marųuette Parke Ir 

Lemonte. Taip pat gafinu gauti ir 
PI centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-323-5326. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
-*>->- SIŲSKITE PER 

Jj j i fcOi i j i i Įa 

%WH 

-*~*m 

A name 
nssi*orp. 

Y R y \ O A U M Y B C 
""Uir tSISAKYTr K O N T m N t i R I j f ' 

SIUINCIAME AIR CARGO [R LAIVU 
UfcTUVA. LATVIJA, ESTIJA. UKRAINA. BALTARUSUA 
I Š S I U N Č I A M E K I O t V I H N / \ S A V A I T l - . 
PRLSTATOMK OAVKJUI TlKSiAl? RANKAS. 

1-800-77 5-SEND 
Mūsų atstovai: 
Bravo Coffec a n d cieii 

2 3 8 M a i n S t r . L E M O N T . IL , 6 0 4 3 9 . T e l : 6 3 < » - 2 5 7 - 3 3 0 0 
K A I Y N A c o r p . 

3 ^ S. Rortrv>ing R o a d t 'ALA' ITNH 60tKV?. •rcl;»47-776-77fr6 
2 7 l O W. 7 i s l S t r . C T T T C A O O , K . 6 0 6 2 0 . Tfcl: 7 7 . ^ - 4 3 4 - 7 9 i 9 
S801 7 8 T h Ave tmiT>GEVTJ?W, I I 60455. Tcl:708-599-«>680 

Itffil&C, VISI i>L3gv f 

mrrof 

Direct: 941-376-7555 
Office: 941-782-0202 
Email: vitei@kw.com 

VnAKAZ«Ju^SIUrtE-M3KLEWICZ 
Broker Aaociate 

•Profesionalus ir sąžiningas 
patarnavimas įvairių nuosavybių 
birkime ir pardavime. 

•Sarasota/Bradenton ir kitose 
Floridos apylinkėse. 

|ei svajojate įsigyti gražią nuosavybe 
saulėtoje Floridoje, 

kreipkitės į Vita ir jūsų svajonės išsipildys' 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 axt 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburs ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS POIOGRAFAVR 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VuceNW:7738547fflL> 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduot! ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

•••ĮVAIRUS 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi žmonės 
išsinuomotų vieną kambarį su vonia ir 
virtuve VVestmont, Darier, ar VVood
ridge rajonuose. Jeigu nuosavame 
name, tai padėtume tvarkyti aplinka. 
Tel. 630-863-2774. 

* 33 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje, arba perka. Tel. 630-842-
2340. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu 
Patirtis slaugoje. Tel. 708-430-9172. 

* 60 m. medikė, susikalbanti angliškai, 
turint patyrimo, ieško darbo pagy
venusių žmonių priežiūroje. Tel.773-
875-3010. 

* Vyras, vairuojantis automobilį, turintis 
rekomendacijas ir patirt;, atlieka ma
sažą, prižiūrėt pagyvenusius žmones 
nuo sausio 20 d. Tel. 708-233-9764 
arba 708422-0563. 

*Noriu išsinuomoti 2 mieg butą 
Dow-ners Grove, Burr Ridge ar 
Lombard rajonuose. Tel. 773-419-
9273. 

*Moteris ieško darbo žmonių prie
žiūroje nepilnai darbo dienai nuo 
1v.p.p. Oak Lawn ar aplinkiniuose rą. 
Gali pakeisti savaitgaliais. Patirtis. 
anglų kaba, rekomendacijos, automo-
b«s, dokumentai. Tel. 708-6924422 . 
708-2338918, palikti žinutę. 

* 53 m. išsilavinusi, sąžininga , tunntš 
patirties, rekcxTTendacįas, vairuojanti 
automobilį moteris, ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusius žmones. Gali 
gyventi kartu arba gali išleisti atostogų, 
pakeisti ilgesniam laikui. Tel. 708447-
0890. 

* Siūlau naktinį darbą motenai 4 nak
tis savaitėje žmonių pnežiūroje, 
Indianos valstijoje, pne pat IL vaistuos 
Tel. 773-704-2620. 

* Reikalingi "truck" vairuotojai su 
CDL. Tel. 239-275-5587. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti senus 
žmones. Tel. 773476-1898 

•Moteris ieško darbo prižiūrėti sene
lius. Kaba lenkiškai, rusiškai Tel 773-
476-1898. 

* Moteris ieško dantisto asistento *ir-
bo be patirties, arba bet kokio krto 
darbo Tel 630-854-3213 

GREIT PARDUODA 
^ g . _ _ _ Landmark 
J ~ * * L properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

5^21 Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-123-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

^ ? f c Audrius Mikulis 
Te/.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 ™0a*»°"K 

E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojarnas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas ^ 
* Pardavimas ^ 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

„ D r a u g o " skelb imų 

skyrius 

Te l . 1-773-SSS-9SO0 

VIDA M. 
S2g2£ SAKEVICIUS 
Real Estate Consul tant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Pigiausi 
aviabilietai metuose! 

rįįĘ \{)0 SAUSIO IKi PAT ŠV, VELYKI; 

'doleris «C€Nr7! 
tickets@doieris.com 

Pigiai keliaukite po Ameriką M ^ 
ir Europa, ūplankykite f>^A 
savo gimines ^~ 
Lictuvojel <-, \0\ 

1-800-514-9989 

Gera dovana 
asario 16-osios ar Kovo 11-osios progomis 

jums, įūsu vaikams ir vaikaičiams, 
bei visiems, neabejingiems Lietuvos istorijai 

ir kovai už nepriklausomybę. 

Filmas 
„Vienui vieni : / / 

Užsisakyti filmą (DVD formate) skambinki te 
Amerikos lietuvių televizijai 

Te!. 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

DVD turinys: 
1. Filmas „Vienui vieni" (trukmė 1:30). Režisierius jonas Vaitkus. 

2.S. Bartkaus dokumentinė laida „Požiūris" (legendinio partizano luozo 
Lukšos-Daumanto istorija) (trukmė 0:23). 

3. Filmo prodiuserio Vytauto Vilimo tekstas (anglų kalba). 
Filmas lietuvių kalba su angliškais subti trais. 

Garsas - DOLBY DIGITAL 

Šis filmas — puiki vai/dinė priemonė istorijos pamokoms apie lietuviu pasipriešinimą 
sovietu! okupaciiai, paremta tikrais istoriniais faktais ir liudininkų pasakojimais, ir puiki 

dovana kiekvienam, kuriam brangi ir Įdomi Lietuva bei jos istorija. Istorija apie išdidžius 
ir narsius žmones, kurie brangino savo tėvyne ir nenulenkė galvos prieš sovietų okupantus. 

PRENUMERUOKITE 
„DRAUGĄ" M e t a m s )AV — 1 2 0 do l . 

M e t a m s t i k š e š t a d i e n i o 

PADEDAM SI RASTI. NUP1RKTT IR ATVEŽTI 
Al I ()M( mi i i l S iš BE T HU RJO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

Ali IliKAMI V~lOVlOBH.IURLMONTA! 
Tel. 7 0 8 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

http://www.HighPointlnspections.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:ar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://wwwj3Jconstruct10n.com
mailto:vitei@kw.com
http://worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com
mailto:tickets@doieris.com


•m* Pasaulio naujienas 
(Remtantis AFP, Reuters. AP. mterfax, ITAR-TASS. BNS 

žmūj agenfSnt pranešimais) 

Ar skaudus 
sunkieji metalai? 

DRAUGAS, 2005 m. s aus io 15 d., š e š t ad ien i s 

EUROPA katai. Aukščiausiojo Teismo at
stovai skundo padavimo kol kas 
nekomentuoja. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos sosto 

įpėdinis princas Charles liepė 
savo sūnui Harry, kurio pasiro
dymas viename privačiame va
karėlyje su nacių uniforma su
kėlė pasipiktinimo bangą visa
me pasaulyje, apsilankyti Ausz-
witz. Princas Charles nesitvėrė 
pykčiu ir nori, kad 20-metis ka
ralienės Elizabeth II vaikaitis 
privačiai nuvyktų į šią koncen
tracijos stovyklą Lenkijos piet
vakariuose ir daugiau sužinotų 
apie holokaustą. Žydų organiza
cijos taip pat pareikalavo Harry 
nuvykti i Auszwitz. 22 metų 
princas William taip pat prisi
ėmė dalį kaltės, nes dalyvavo 
Harry išsinuomojant nacių kos
tiumą vienoje parduotuvėje. 

TALINAS 
Estijos vidaus reikalų mi

nistras Margus Leivo, kuriam 
neseniai buvo operuota širdies 
koronarinė arterija, patyrė in
farktą. Šiaurės Estijos regioni
nės ligoninės atstovas spaudai 
pranešė, kad ministro būklė yra 
sunki, bet stabili, jis gydomas 
intensyviosios kardioterapijos 
skyriuje. Antradienį M. Leivo 
buvo sėkmingai operuota koro
narinė arterija, o ketvirtadienį 
jo atstovas spaudai pranešė. 
kad ministras jaučiasi gerai ir 
kitą savaitę bus išrašytas iš li
goninės. Vidaus reikalų minis
tro pareigas laikinai eina regio
nų ministras J aan Ounapuu. 
2000 metų gruodį M. Leivo buvo 
patyręs pirmąjį infarktą. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidento rinki

mus opozicijos vadovui pralai-
-mėjusio Viktor Janukovič atsto
vai penktadienį užginčijo šalies 
Aukščiausiajame Teisme Cen
trinės rinkimų komisijos (CRK) 
nutarimą dėl balsavimo rezulta
tų ir apskundė jį Aukščiausia
jam Teismui. Promaskvietiško 
buvusio premjero V. Janukovič 
komanda nepraneša skundo 
detalių, bet anksčiau buvo pa
reiškusi, jog ketina siekti, kad 
šalies vadovo rinkimai būtų pri
pažinti negaliojančiais dėl dau
gybės pažeidimų per pakartoti
nį balsavimą. V. Janukovič ats
tovai pažymėjo, kad procese 
jiems atstovaus užsienio advo-

RUSIJA 

SANKT P E T E R B U R G A S 
Rusija ir Vokietija įveikė 

sunkų praeities palikimą ir šiuo 
metu kuria kokybiškai naujus 
strateginės partnerystės santy
kius, penktadienį pareiškė pre
zidentas Vladimir Putin baigia
majame dviejų šalių kultūrinių 
susitikimų 2003-2004 m. kon
certe. Pažymėjęs, kad po kelių 
mėnesių visas pasaulis minės 
Antrojo pasaulinio karo Euro
poje baigtį, prezidentas sakė: 
„Mūsų tautos atsidūrė pačios 
baisiausios tragedijos per visą 
žmonijos istoriją epicentre, ta
čiau įrodė, jog sugeba įveikti 
sunkų praeities palikimą". Bai
giamąjį koncertą stebėjęs Vo
kietijos prezidentas Hors t 
Koehler saVo ruožtu pareiškė, 
kad Rusijos ir Vokietijos ryšiai 
niekada nebuvo tokie geri. kaip 
dabar, todėl „yra pagrindo opti
mistiškai žiūrėti į Vokietijos ir 
Rusijos santykių ateitį". 

MASKVA 
Naftos bendrovės „Jukos" 

akcininkams Michail Chodor-
kovskij ir jo bendražygiui Pla-
ton Lebedev iškelta nauja bau
džiamoji byla pagal kaltinimą 
pinigų plovimu. Tai penktadienį 
per teismo posėdį pranešė M. 
Chodorkovskij advokatas Hen-
rich Padva. Prisipažinęs, jog gy
nėjams ši žinia buvo netikėta, 
advokatas pažymėjo, kad kol 
kas sudėtinga kalbėti, kokių 
veiksmų imsis gynyba pradėjus 
naują tyrimą. M. Chodorkovskij 
ir P. Lebedev kaltinami ekono
miniais nusikal t imais pagal 
septynis Baudžiamojo kodekso 
straipsnius, tarp jų chemijos 
įmonės „Apatit" akcijų užvaldy
mu, piktybiniu teismo sprendi
mų nevykdymu, vengimu mokė
ti mokesčius. 

Į——' : — — : — ^ j 

ARTIMIEJI RYTAI j 

BAGHDAD 
JAV kariai nušovė septynis 

irakiečius, kurie prie vienos me
četės Baghdad šiauriniame ra
jone statė minosvaidį. JAV pajė
gų Baghdad vado pavaduotojas. 

brigados generolas Jeffrey Ha-
mmond patvirtino, kad šiame 
rajone sukilėlių, ketinusių iš
šaut i iš minosvaidžio, laukė pa
sislėpę snaiperiai. J i s nurodė, 
kad 1-oji kavalerijos divizija 
nuolat siunčia snaiperius į t a s 
vietoves, iš kurių, kaip tikimasi, 
sukilėliai gali paleisti minosvai
džio sviedinius. J . Hammond iš
dalijo nuotraukas , kuriose buvo 
matyt i dviejų negyvų sukilėlių 
kūnai uždengtais veidais. 

TEHRAN 
Buvęs įtakingas Irano pre

zidentas ir musulmonų dvasi
n inkas Akbar Hashemi Rafsan-
jan i per tradicinį penktadienio 
pamokslą, kurį transliavo Irano 
pagr indinis radi jas , paragino 
musulmonus „išspirti amerikie
čius'" iš Artimųjų Rytų regiono. 
„Jungt inės Valstijos nebegali il
giau klaidinti pasaulio žmonių 
ir tvirtinti , kad jų tikslas — 
įtvirtinti taiką ir demokratiją... 
Abu Ghraib ir Guantanamo gė
da persekioja JAV ir jos neturi 
teisės kalbėti apie žmogaus tei
ses", sakė A H. Rafsanjani. Bu
vęs prezidentas taip pat para
gino irakiečius „priešintis ir ne
bijoti amerikiečių bei britų ka
rių ir teroristų, kurie puola va
dovus", turėdamas galvoje tre
čiadienio išpuolį, per kurį Irake 
ka r tu su sūnumi ir keturiais as
mens sargybiniais buvo nužu
dytas įtakingiausio šiitų dvasi
ninko, didžiojo ajatolos Ali al-
Sistani , padėjėjas. 

RAMALLAH 
Palestiniečių prezidentu iš

r inktas Mahmoud Abbas penk
tadienį pasmerkė viename Ga
zos Ruožo pasienio poste kovo
tojų surengtą išpuolį, per kurį 
žuvo šeši izraeliečiai, ir išreiškė 
pasipiktinimą kruvinais Izrae
lio reidais okupuotose teritorijo
se. Nuosaikių pažiūrų M. Ab

bas sekmadienį didele persvara 
laimėjo Palest inos savivaldos 
prezidento rinkimus. Šeštadienį 
j is prisaikdintas ir pakeitė lap
kričio 11 dieną mirusį Yasser 
Arafat. Naujasis palestiniečių 
vadovas paragino kovotojus nu
t r auk t i ugnį ir leisti atnaujinti 
derybas su Izraeliu dėl taikos ir 
palestiniečių valstybės įkūrimo. 
Kovotojai, kuriuos j is norėtų 
į t raukt i į procesą, o ne su jais 
konfrontuoti, šį jo raginimą at
metė 

Rinkimų skolas jau grąžino vieninteliai socialdemokratai 

* 

* 

Atkelta iš 1 psl . 
Politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo bei fi
nansavimo kontrolės įstatymas 
įpareigoja rinkimuose dalyva
vusias partijas skolas panaikin
ti per šešis mėnesius po rinkimų 
ir pateikti ataskaitas Vyriausia
jai rinkimų komisijai (VRK). 

„Žinau, kad skola — ne 
žaizda, neužgis. Neabejoju, kad 
skolas spėsime grąžinti laiku ir 
įstatymo nepažeisime. Jei bus 
problema, aš asmeniškai ar kaž
kas kitas spręsime problemą. 
Tai — ne tragedija. Turime savo 
verslus, ūkius, susimesime ir 
grąžinsime", tvirtino R. Kar-
bauskis. 

Buvusio rinkimų štabo va
dovo teigimu, skolos ne it in 
sparčiai mažėja dėl to, kad par
tija ieško rėmėjų, kurie nerei
kalauja jiems įsipareigoti. Tokie 
rėmėjai esą skiria tik po kelis ar 

keliolika tūkstančių litų. o ne 
maksimalią įstatymo leidžiamą 
37.500 litų sumą. 

Susidariusi skola mažina
ma daugiausia pačių partijos 
narių ir jai prijaučiančių as
menų lėšomis. Dalį įsiskolini
mams padengti reikalingų pini
gų skyrė pats R. Karbauskis ir 
partijos vadovė, žemės ūkio mi
nistrė Kazimira Prunskienė. 

Remiantis VRK pa te ik ta 
agitacijos kampanijos finansa
vimo ataskaita, „valstiečiai" iki 
rinkimų specialioje sąskaitoje 
buvo sukaupę beveik 774,000 li
tų. Rinkimams buvo iš leis ta 
daugiau nei 982.000 litų. Bene 
daugiausiai partija liko skolin
ga M. Vaitekūno firmai „Dizar-
tas" už politinę reklamą iki rin
kimų buvo nesumokėta 111,000 
litų. 

Darbo partija Seimo rinki
mams surinko ir išleido beveik 

tiek. kiek leidžia Politinių parti
j ų ir politinių kampanijų finan
savimo bei finansavimo kontro
lės įs tatymas — per 3.7 mln. li
tų. ..Darbiečiai" nurodė likę sko
lingi 59.000 litų UAB „Media 
House" už politinę reklamą tele
vizijoje. 

Po rinkimų daugiausiai liko 
skolinga Liberalų ir centro są
junga — maždaug 1.2 mln. litų. 
Liberalcentristai teigia įsiskoli
nimą sumažinę šeštadaliu, o li
kusius 900.000 litų yra užsi
moję grąžinti iki vasario 12 die
ną rengiamo partijos kongreso. 
Pasak buvusio partijos rinkimų 
štabo vadovo Žilvino Šilgalio, 
skolos dengiamos rėmėjų — 
įmonių ir asmenų suaukotomis 
lėšomis. 

Liberalcentristai buvo su
rinkę daugiau nei 1.55 mln. litų. 
J ų išlaidos agitacijos kampani
jai viršijo 2.724 mln. litų. 

Lenkijos Seir- vadovas nesusitiko su A.Valioniu 

Atkelta iš 1 psl. 
vykusiam neformaliam Baltijos 
valstybių UR ministrų susitiki
mui. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos (URM) atstovai 
taip pat teigia, kad susitikimas 
nesuderintas dėl įtemptų abiejų 
pareigūnų darbotvarkių. 

„Ministro Valionio ir Lenki
jos Seimo vadovo susitikimo ne
pavyko suderinti dėl įtemptos 
abiejų pareigūnų darbotvarkės. 

Cimoszewicz paskirtas vos prieš 
savaitę, o vizitai, kaip žinote, 
derinami kur kas anksčiau", 
dienraščiui „Lietuvos žinios" 
teigė laikinasis URM Informa
cijos ir viešųjų ryšių departa
mento vadovas Liutauras Bau
ža. 

Tuo tarpu dienraštis penk
tadienį skelbia, jog URM bandė 
surengti A. Valionio susitikimą 
su W .Cimoszewicz. bet vietoj jo 
l^enkijos Seimo pirmininkas pa

sirinko ekskursiją į KGB aukų 
muziejų. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto vadovas socialdemokra
tas Jus t inas Karosas dienraš
čiui teigė, jog Lenkijos Seimo 
pirmininkas taip galėjo pasielg
ti dėl situacijos jo šalyje. 

„Lenkija šiuo metu spren
džia panašias problemas, todėl 
W. Cimoszewicz galėjo nenorėti 
interpretacijų, susit ikdamas su 
ministru", sakė J. Karosas. 

Vėlyvą rudenį buvo aiški
nama, jog Prancūzijos moks
lininkai nus ta tė , kad žaliuo
kės yra kenksmingos sveika
tai. Koks kilo sujudimas, 
tr iukšmas ir skandalas . Ta
čiau žaliuokes r inkome ir pasi
gardžiuodami valgėme. Išgy
venome. 

Lapkričio pradžioje visuo
menininkai paviešino infor
maciją apie sunkiųjų metalų 
kaupimąsi žuvyse ir vandenų 
dugno nuosėdose. Ši informa
cija, t a ry tum džinas išleistas 
iš butelio, pasiekia ir žvejus, ir 
politikus, ir mokslininkus, ir 
valstybės tarnautojus. 

Nevyriausybinės žuvinin
kų organizacijos lapkričio 
pradžioje supažindino savo 
narius su Aplinkos apsaugos 
agentūros 2004 metų pirmo 
pusmečio tyr inėj imais , ku
riuose konstatuojama, kad dar 
2002 m. rugpjūčio-rugsėjo 
mėnesiais buvo užfiksuotas 
sunkiųjų me ta lų koncen
tracijų kai kuriose Lietuvos 
upių vandenyse padidėjimas. 
Tuometinė analizė leido dary
ti prielaidas, jog šių pavojingų 
medžiagų kiekio augimas gali 
būti susijęs su 2002 metais 
sumažėjusiu vandens debitu 
upėse, t a š k i n e tarša , upių 
vandens nešama tarša iš kitų 
valstybių, upių baseinų ypatu
mu ir miškų bei durpynų gais
rais. 2003 m. Aplinkos minis
terija atliko sunkiųjų metalų 
tyrimus vidaus vandenų žuvų 
audiniuose be i upių dugno 
nuosėdose. Šie tyrimai parodė, 
jog 2003 m. švino kiekiai virši
ja DLK — didžiausio leistino 
kiekio (0,2 mg/kg) vertę žuvų 
raumenyse (higienos norima 
HN54-2003, žiti, 2004 Nr. 
45-1487) net 11-oje svarbių 
upių: Nemune , Minijoje, Ne
ryje, Šventosios žemupyje, 
Žeimenoje žemiau Pabradės, 
Skrobluje, Šešupėje, Siesar-
tyje, Bukoje, Vilnios žemupy
je, Nevėžyje ir trijuose eže
ruose: Žuvinte, Dusioje, Pla
teliuose. Žinant, kad šios upės 
plukdo liūto dalį vandens, o 
paminėt i eže ra i yra vieni 
didžiausių šalyje — net širdis 
suspurda. 

Be to, c inko, nikelio ir 
chromo kiekiai žuvų raume
nyse buvo a r t imi arba viršijo 
DLK (at i t inkamai 40 mg/kg, 
0,5 mg/kg, 0,3 mg/kg) vertės 
Ventoje, Žeimenoje, Vilnioje, 
Mūšoje, Šešupėje, Merkyje, 
Tauragne, Plateliuose. 

Pažymėt ina , kad 2003 me
tais žuvys tyr imams buvo gau
domos 15-oje upių ir 5-iuose 
ežeruose. Anksčiau pateikti 
duomenys rodo, jog DLK virši
jantys sunkiųjų metalų kie
kiai ras t i 10 proc. tirtų upių ir 
80 proc. t i r tų ežerų. Be to, 
nustatyta, k a d Drūkšių ežero 
dugno nuosėdose sunkiųjų 
metalų kiekis buvo 7-15 kartų 
didesnis negu ankstesniais 
metais, taip pa t 1-15 kartų 
didesni metalų kiekiai yra ir 
kitų kategorijų upių dugno 
nuosėdose, lyginant su foni
niais telkiniais . 

Dalyje išvardintų vandens 
telkinių (pvz., Nemune, Du
sioje) vykdoma verslinė žvejy
ba. Sugau tas laimikis parduo
damas ir sukelia pavojų pir
kėjų sveikata i . Apie kitus 
svarbiausius verslinius vidaus 
telkinius (pvz.. Kuršių ma
rias) informacijos apie tai iš 
viso nėra. 

Visi šie faktai turėtų kelti 
didelį ner imą visuomenei. 
Kaip žinia, sunkieji metalai, 
ypač šv inas , yra pavojingi 
gyvūnams i r žmonėms. Šios 
toksinės medžiagos kaupiasi 
kauluose, kepenyse ir kituose 
organuose, gali sukelti vėžį ir 
kitas sunkias ligas. Tyrimai 
rodo, jog sunkiųjų metalų 
DLK viršijamos žuvų rau
menyse, t.y. valgomojoje šių 

gyvūnų dalyje. Aukščiau iš
vardintos upės ir ežerai (Ne
munas , Neris, Dusia, Plateliai 
ir t.t.) y ra pagrindiniai šalies 
žuvininkystės telkiniai. Juose 
žvejoja dešimtys tūks tanč ių 
meškeriotojų, sugautas žuvis 
suva lgan tys patys, pavaiš i 
nan tys jomis savo šeimų 
va ikus , ligonius, pagyvenu
sius asmenis, kurių organiz
mams toksinės medžiagos yra 
ypač pavojingos. 

Viso šito nei žvejai, nei kiti 
Lietuvos i r mūsų šalyje viešin
tys užsienio piliečiai nežino, 
nes duomenys apie anksčiau 
minėtų žuvų ir jų gyvenamo
sios aplinkos tyrimų rezulta
t u s plačiau nebuvo skelbt i . 
Informacijos apie apl inką 
teikimo būtinumą įtvirtina E S 
d i rek tyva 90/313/EEC. Dėl 
laisvo prieinamumo prie infor
macijos apie aplinkos kokybę 
ka lbama ir Orhuso konvenci
joje. Ne tu rėdami t inkamos 
informacijos, piliečiai negali 
pr i imt i pagrįstų sp rend imų 
dėl žūklės vietų, įsigyjamų 
mais to produktų, išsaugoti 
savo ir ki tų sveikatą, o galbūt 
i r gyvybę. Sužinojus kokios 
kokybės žuvį valgė, daug kam 
(ypač užsieniečiams) tai gali 
bū t i nemalonus siurprizas ir 
paska tas kreipėsi į teismą. O 
j u k ES šalyse į teismą kreipia
mas i dėl daug mažiau reikš
mingų priežasčių. Pvz. 2004 
m. lapkričio 4 d. „Lietuvos 
ry to" numeryje buvo kons
ta tuota , jog Vokietijos Šondor-
fo miesto valdžiai teko su
mokėti vienam piliečiui virš 
2,000 Lt už tai, kad jam įgny
bo gulbinas, teisingiau už ta i , 
kad valdžia neinformavo pi
liečių apie tokį pavojų. Reikia 
įsivaizduoti, kokį ieškinį pa
te ik tų mūsų šalies valdžiai 
minė ta s pilietis, jeigu suži
notų, jog jo suvalgytoje lietu
viškoje žuvyje švino koncen
tracijos viršija D L K 

Žuvininkų sąjungos valdy
ba ir Žuvininkų rūmų ta ryba 
informavo savo nar ius apie 
padidėjusį sunkiųjų me ta lų 
kiekį kai kur ių v a n d e n s 
telkinių žuvyje ir siūlė susi
laikyti nuo tokios žuvies var
tojimo ir realizavimo bei 
p a t a r ė atlikti t y r imus . Ši 
informacija sudomino valsty
bės t a rnau to jus , pol i t ikus, 
mokslininkus ir žvejus, kur ie 
įvairiapusiškai vertina tą in
formaciją. 

Dauguma buvo nus tebę , 
nes jokios oficialios vyriausy
binės informacijos ar komen
tarų šiais klausimais nebuvo 
girdėję. Mokslininkai atkreipė 
dėmesį, kad Europos Sąjungos 
patvir t in tos normos dažnais 
a tveja is yra aukš t e snės už 
mūsiškes . Tvenkininės žuvi
n inkys tės atstovai a iškino, 
kad, vykdant ekologinės žu
vininkystės priemones, labo
ratorijose sistemingai tyrinė
j a m a s vanduo ir žuvys ir dar 
nebuvo nus ta ty ta sunkiųjų 
metalų. Kiti piktinosi, kad, 
prieš viešai kel iant klausimą, 
v isuomenininkai privalėjo 
išsiaiškinti su valstybinėmis 
institucijomis. Visuomeni
ninkai paskelbė kai kuriuos 
skaičius ir prielaidas pagal 
valdžios turimą informaciją; 
valdžios valia kaip pasielgti. 

Lietuvos žuvininkystė įsi
jung ia į Europos Sąjungos 
verslo rinką. Dedami funda
menta lūs pagrindai vys tan t 
kaimo turizmą ir pramogine 
žuvininkystę. Jeigu pateikta 
informacija ir mūsų nuogąs
tavimai turi realų pagrindą. 
tai valdininkijai būt ina kuo 
skubiau išsiaiškinti ir nedel
s iant pateikti aukščiausios 
prabos atsakymą. Gal čia nėra 
jokių problemų, o gal žala 
būtų ver t inama milijonais 
litų. 

Informacija dėl sunkiųjų 

A t A 
GRAŽINA STANULIENĖ 

Mirė 2004 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 86 metų. 
Nuliūdę liko: duktė Jū ra Scharf su vyru Donald Mer-

tic. 
Atminimo Mišios už a.a. Gražiną įvyks 2005 m. sausio 

29 d., 10:30 v. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 

Nu l iūdus i d u k t ė 

G i l i a u s i o s u ž u o j a u t o s L A I M A I i r š e i m a i , L I N U I 
i r š e i m a i , p r a r a d u s M a m y t ę i r M o č i u t ę 

A f A 
TEODORĄ LAPINSKIENĘ 

T e g u l J ū s ų i r m ū s ų t ė v e l i a i k a r t u d ž i a u g i a s i i l 
g a m e t e d r a u g y s t e d a b a r j a u D i e v o a k i v a i z d o j e . 

Vaičeliūnaitės — Danutė 
Jūratė su šeima 

Aušrelė su šeima 

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

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

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBUBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. Cal i forn ia A ve, Ch icago . I L 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LITHUANIAN WOP lD WID£ DAILY 

metalų, tarytum džinas išleis
tas iš butelio, ap lanko daugelį 
žmonių. Kas gali paneigt i , kad 
mes j a u seniai , va lgydami 
žuvį, nuodijamės sunkiaisiais 
metalais. Gal jie da r nekenkia 
mūsų organizmui . Tačiau, 
jeigu sunkieji me t a l a i mus 
pažeidžia, tai tie, kur ie turėjo 
tą informaciją, žinojo apie tai 
ir nesiėmė reikiamų priemo
nių, tur i atsakyti visu griežtu
mu. 

Aukščiau pateiktos žinios 

ir pamąstymai yra tik dalelė iš 
esamo informacijos lobyno. 
Žinome, kad ligoniams pasa
koma ne t bais iaus ia ligos 
diagnozė ir paaiškinami gydy
mo metodai — tai padeda 
žmogui gydytis. Todėl reiktų 
nede ls ian t paa išk in t i žmo
nėms apie esamą padėtį ir. 
reikalui esant , imtis priemo
nių bei apskaičiuoti žalą. 

L e o n a s K e r o s i e r i u s 
Žuvininkų rūmų 
viceprezidentas 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Apie Biblijinę stovyklėlę 2004 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugija maloniai kviečia į 
„Užgavėnių šiupinį". Vasario 5 
d., šeštadienį, 6 v.v., Balzeko 
lietuvių kul tūros muziejaus 
Gintaro salėje, pabendravimas 
prasidės 6 v.v. - 6:45 v.v., 
meninė programa - Ginta Žvi-
liutė, akompanuos Manigirdas 
Motekaitis . Šokiams gros 
Algimanto Barniškio grupė. 
Stalus prašoma užsisakyti iš 
anksto pas Ramūną Buntiną, 
tel. 630-969-1316. 

LIETUVOS EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ bažnyčios vysk. Mindau
gas Sabutis atvyksta iš Lie
tuvos ir sekmadienį, sausio 16 
d., lankysis Tėviškės parapijoje, 
dalyvaus pamaldose ir sakys 
pamokslą. Visi yra kviečiami 
dalyvauti šventiškose pamal
dose, kuriose giedos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Arūno Kaminsko. Po pamaldų 
bendrausime su svečiu parapi
jos salėje. Pamaldos įprastu 
laiku: sekmadienį, 10 v.r., lietu
vių ev. liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje, 6641 S. Toy, Street, 
Chicago, IL. Tel. 773^171-1599. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai, 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
,.Lietuvių židinių pėdsakai 
J A V . J au trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai — parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
VVestchester, IL 60154. 

ČIKAGOS LITUANISTINE! MO
KYKLAI reikalingi lietuvių kal
bos mokytojai. Prašome kreiptis 
į mokyklos direktorę J ū r a t ę 
Dovilienę, tel. 630-832-8331, 
arba į Laimą Apanavičienę, tel. 
708-361-5545. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ BRIGHTON 
PARK namų savininkų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 16 d., 
sekmadienį, po lietuviškų šv. 
Mišių, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
(2745 W. 44 gatvė). Visi nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

SAUSIO 16 D., SEKMADIENI, 
Cicero Šv. Antano lietuvių 
telkiny, tuoj po 9 v.r. šv. Mišių 
visi kviečiami į kavutės kam
barį pasivaišinti skaniu ku
geliu. Pietų pelnas bus skirtas 
paremti „Draugo" dienraštį . 
Visus kviečia Cicero LB valdyba. 

SKELBIMAI 
N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s mažais m ė n e s i 
n ia i s ^mokėjimais ir p r ie ina 
m a i s nuošimčiais. Kre ipki 
t ė s į M u t u a l F e d e r a l S a -
v i n g s , 2212 West C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

SAUSIO 16 D., SVC. M. MARI
JOS Gimimo bažnyčioje, Mar-
ąue t te Parke, lietuvių meno 
ansamblis „Dainava" ruošia 
koncertą „Tavo rankose", pami
nėti žuvusius ir kentėjusius už 
Lietuvos laisvę. Koncerte skam
bės Vlado Jakubėno ,,De pro-
fundis" (Iš gilumos) ir „Mylėsi 
Lietuvą iš tolo", J. Dambrausko 
„Malda už tėvynę" i r D. E. 
Gawthrop „Sing me to Heaven" 
(Veski į dangų). Stambiausias 
koncerto kūrinys bus atlieka
mas su 24-urių narių orkestru. 
Tai kompozitoriaus Morten 
Lauridsen „Lux Aeterna" (Am
žinoji šviesa) - penkių dalių 
muzikinė meditacija, kviečianti 
klausytoją pasikliauti amži
nosios šviesos pažadu. Koncerto 
pradžia 3 v.p.p. Bilietai (15 dol. 
suaugusiems ir 8 dol. vaikams) 
parduodami: „Seklyčioje" (2711 
W.71st St., Chicago, IL, tel. 
773-476-2655), „Lietuvėlėje" 
(5741 S. Harlem Ave., Chicago, 
IL, tel. 847-845-3972, 773-788-
1362), ir Pasaulio lietuvių cen
tro „Dovanėlėje" (12711 127th 
St., Lemont, IL). Koncerto dieną 
bilietus bus galima įsigyti prie 
įėjimo. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
taryba ir Vyresniųjų lietuvių 
centras ruošia metinį „Labda
ros vakarą" 2005 m. sausio 22 
d., 6:30 v.v. „Seklyčioje". Visi 
yra kviečiami šiame „Labdaros 
vakare" dalyvauti ir paremti 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bą, kuri per ištisus metus tiesia 
r anką visiems pagalbos rei
kalingiems lietuviams. Dėl rez
ervacijų skambinkite Birutei 
Podienei į Socialinių reikalų 
tarybos raštinę tel. 773-476-
2655. 

SAUSIO 17 D., DALEY PUBLIC 
Library, 3400 S. Halsted, 
prasideda nemokami anglų kal
bos kursai. Rytiniai kursai: pir
madienį, trečiadienį ir penkta
dienį nuo 9 v.r. iki 12 v.p.p. 
(aukštesnio lygio). Vakariniai 
kursai: pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį nuo 12 v.p.p. iki 
3 v.p.p. (pradedantiesiems). 
Vakariniai kursai ta ip pat vyks 
antradienį ir trečiadienį nuo 5 
v.v. iki 8:30 v.v. (aukštesnio 
lygio). Registruotis prašoma 
nuo sausio 10 d. Kursai vyks 16 
savaičių. Knygos ir kita moko
moji medžiaga - nemokama. 
Mokytojas Stan Smith, tel. 773-
376-7521, e-paštas: 

stansmith44@hotmail.com. 

SAUSIO 16 D., SEKMADIENI, 
1 v.p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus kviečia į 
dailininko Roberto Kėželio 
vedamą Origami pamokėlę. 
Origami - japonų popieriaus 
lankstymo menas. Dailininkas 
pamokys kaip lankstant popier
ių galima sukurti nuostabius 
gyvūnus ir paukščius. Re
gistruotis tel. 773-582-6500. 

SAUSIO 30 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į šv. Va
lentino dienai skirtų atvirukų 
kūrimo užsiėmimą. Regis-truo-
tis tel 773-582-6500. 

„Draugo" steibfontf skyrtes 
Tel. 1-773-585-9S00 

Š
ventosios Dvasios vei
kimui būt ina atsiverti 
širdimi ir leistis jos 

vadovaujamai. Šiemet an t rą 
kar tą buvo surengta Biblijos 
stovykla vaikams — pal. arki
vyskupo Jurgio Matulaičio mi
sijos vardu ir jėzuito kun. Algir
do Palioko palaiminimu. 

Stovykla prasidėjo Šeimos 
šv. Mišiomis pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje gruodžio 26 d. 
šv. Mišias koncelebravo kun. 
Algirdas Paliokas ir stovyklėlės 
kapelionas kun. Vaidotas Laba-
šauskas. Kitas dvi dienas susi
rinko stovyklautojai ir vadovai į 
Ateitininkų namus. Dalyvavo 
49 stovyklautojai nuo pirmo iki 
šešto skyriaus. Pagrindinius 
pasiruošimo darbus buvo atlikę 
ses. Laimutė Kabišaitytė, 
Grasilda Reinytė-Petkienė ir 
kun. Vaidotas Labašauskas . 

DAINAVA 
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2005m. sausio lcxl. 3v.p.p. 
Maruos Gimimo bažnyčioje 

Prie jų prisidėjo dar šie mokyto
jai: Aušra Bužėnaitė — muzika, 
Rima Kuprytė ir Kristina 
Petkutė — menas. Organiza
cinius darbus atliko Vita 
Annarino ir Ofelija Baršketytė-
Vainienė. Dar prisidėjo jauni 
pagalbininkai: Jonas Čyvas, 
Jonas Kuprys, Ieva Misiūnaitė, 
Julytė Petkutė, Lukas Petraitis, 
Jul i ja Petraitytė ir Darija 
Siliūnaitė. 

Stovykloje vaikai lankė 
dainavimo, meno, tikybos, pasa
kų, filmų ir vaidybos būrelius. 
Stovyklos pabaigoje vaikai 
tėvel iams suvaidino kalėdinį 
vaidinimą, kurį režisavo seselė 
Laimutė. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už dalyvavimą ir suorga
nizavimą šios stovyklėlės. 

Gr. R e i n y t ė Biblijos stovyklėlė. 

BALFo darbuotojų pietus 

Praėjo 15 metų nuo Lie
tuvos išsilaisvinimo. Joje 
jau atsirado apie 80 mili

jonierių ir dažnai išgirstama 
kalbų, kad nėra reikalo siųsti 
daiktinę paramą į Lietuvą. 
Deja, beskaitant BALFe gauna
mus laiškus iš Lietuvos galima 
suprasti, kad ten dar yra daug 
šeimų ir pavienių asmenų 
vargstančių, prašančių para
mos. BALFas siunčia paramą 
tik prašantiems pagalbos, o tai 
yra daugiausia padrikusių 
šeimų nariai, — palikti našlai
čiai, nedarbingos šeimos, invali
dai ir vieniši pensininkai. 

J Čikagos Marąuette Park 
esančio BALFo Penkto sky
r iaus ribas ta ip pat įeina 
BALFo centras. Šiame centre 
kiekvieną ketvirtadienį susi
renka keletas moterų ir vyrų 
savanorių, kurie supakuoja iš
siuntimui 40 ar daugiau siun
tinių į Lietuvą ar Punsko 
kraštą . Papras ta i vienas 
siuntinys sveria 30—35 sva
rus . Į s iuntinukus sudedami 
švarūs dėvėti drabužiai, batai, 
kartais aspirinas ar vitaminai 
nupirkti už BALFo surinktas 
aukas. Pereitais metais V sky
r ius aukomis surinko 8,800 
dolerių. Tai buvo gauta per 
spalio mėn. BALFo vajų dali
nan t vokelius prie bažnyčios, 
BALFo suruoštus cepelinų pie
tus ir tų pietų metu veikusios 
loterijos pelną. Turtingi yra ne 
t ie , kurie tik sėdi a n t savo 
sukrautų turtų, bet tie, kurie 
dalinasi savo turtu su vargs
tančiais ar aukoja savo laiką 
padėdami vargšams, našlaiči
ams, invalidams ar paliestiems 
nelaimių. Tai yra jų žmonišku
mo ir išsiauklėjimo rodiklis. 
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Kadangi vartoti drabužiai 
sudaro kiekvieno siuntinio 
didžiąją dalį, tų drabužių gavi
mas yra problema, nes aukoto
jai jų atneša tik nedidelę dalį. 
Dauguma siunčiamų drabužių 
BALFui parūpina sumanus ir 
energingas V skyriaus pirmi
ninkas Aleksas Kikilas. Pasi
rodo, Čikagos priemiesčiuose 
esančios labdaros organizacijos, 
įskaitant ir parapijas, bent vie
ną kartą metuose tarpe narių 
skelbia vartotų drabužių ir 
kitokių daiktų vajų neturtin
giesiems. Kikilas susisiekia su 
tokioms organizacijomis, sužino 
jų labdaros skirstymo laiką ir 
vietą. Jis yra subūręs nemažą 
būrį savanorių, kurie iš tų orga
nizacijų gautas dovanas atveža 
į BALFo centro sandėlį. 

Kiekvienais metais prieš 
Kalėdas ilgalaikė BALFo pir
mininkė Marija Rudienė įver
t indama BALFo savanorių dar
bus, sukviečia juos pietums ir 
už savo asmenines lėšas juos 
pavaišina. Pereitais metais 
tokie pietūs įvyko gruodžio 14 d. 
„Seklyčioje". Pietums susirinko 
apie 300 darbuotojų, kurie vie
nu ar kitokiu būdu savanoriš
kai prisideda prie BALFo veik
los — aukodami savo laiką orga
nizacijai. Kun. J. Kuzinskas, 
vienas iš BALFo direktorių, 
sukalbėjo maidą. Vėliau, pietų 
metu, trumpai kalbėjo pati 
BALFo pirmininkė M. Rudienė 
ir V skyriaus vadovas A Kikilas. 

Pietų metu dalyviai pralei
do porą valandų besivaišinda-
mi gerai paruoštais valgiais ir 
draugiškai besišnekučiuodami 
malonioje prieškalėdinėje nuo
taikoje. 

J e r o n i m a s T a m k u t o n i s 

SKELBIMAI 
• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 

l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
m a i per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $150 Tauragės lietuvių 
klubas Čikagoje. $100 Palmira 
Janušonis , dr. Petras Kauf-
manas. $50 Aldona Trumpjo-
naitė-Ahlm, Irena Raulinai-
tienė. $30 Algirdas ir Amanda 
Muliolis. $25 Jonas Jurkūnas , 
Regina Petrauskas, Jonas ir 
Marija Šimonis. $20 Gailė 
Janušonis. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „ K a r a l i a u č i a u s 
k r a š t o l i e t u v y b e i " , 1394 
M i d d l e b u r g Ct., N a p e r v i l l e , 
IL 60540-7011. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Ingrida (Mickevičiūtė) 
ir Thilo Dreuth $250 a.a. 
Adomo Mickevičiaus atm.; Jill 
Anderson $20 a.a Teodoros 
Zailskas atm.; Aleksas Šatas 
$50 bei Milda Šatienė $70 

Iš dešines sėdi: Alekss b lYI l t l i mininkė Marija Rudienė ir kunigas Juozapaitis su žmona. 

Vienas iš BALFo darbuotojų stalų „Seklyčioje". 

Kauno slaugos ligoninės para
mai; Anoniminiai (L) $2,267 
studento paramai: Paulius 
Kusak $7,000: Anoniminiai 
$40; metinė parama vaikučiui 
Jonas Jurkūnas $240, Regina 
Snarskis $240, Algis Kaupas 
$240, Linda ir Algis Jonynas 
$240, Henrikas Stasas $240; 
„Saulutės" Floridos skyrius 
$200 studentes paramai. $200 
Kybartų invalidams, $200 
Vilniaus psichikos ligoninei 
(Vasaros 5, gyd. Radavičius) 
pacientų užimtumo reikme
nims. Labai ačiū, „Sau lu tė" , 
419 Weidner R d „ Buffa lo 
G r o v e , I l l inois , 60089, t e l . 
(8471) 537-7949. 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I : 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškają 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės \ INTER-VIDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60G09. TeL 773-927-9091. 

Sav. Pe t ras Bernotas . 

Ieško giminių 
Noriu susirasti gimines Amerikoje. Po I Pasaul in io k a r o į Ameriką išvyko tėvo brolis Juozas 

Salatka ir sesuo Magdė Sala tkai tė-Kėr ienė . Lietuvoje liko jų broliai Adolfas ir A n t a n a s , bei 
seserys Petronėlė ir Ona. 

Tėvo brolio Juozo Salatkos tur ime nuot rauką su šeima. Tetos Magdės Kėrienės yra daugiau 
nuotraukų, iš kurių matyt i , kad turėjo 2 berniukus ir mergytę . Tetos Magdės Kėrienės vyro var
das Juozas. Paskutinis laiškas nuo tetos yra gau ta s 1961 m. 

Aš esu Salatkos Antano dukra Ona Sa la tka i t ė -Še imienė , daba r gyvenanti Ilinojaus valstijo
je su dviem dukrom ir vyru (laimėję žalią kortelę). 

Jeigu atsilieptų tetos Magdės Kėrienės vaikai , mano pusbrol iai ir pusseserės, m a n a u būtų 
įdomu visiems. 

Ona Salatkai tė-Šeimienė. tel. 630-863-2774, e - p a š t a s : mamukas_6@hotmail.com. 

SKELBIMAI 
' -PIGIAUSIA — N E ! 
\ PATIKIMIAUSIA: Kortelės daž-1 
Inai nesuveikia. Pasku t inės ' 
Į minutės nutrupa O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 

įc t , o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokiu 
papildomu kodų. Išklotine 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Ch icago . IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr . 888-77&«742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257^0200. l e m o n t IL 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Ijavvrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
TeL 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

PRENUMERUOKITE DRAUGĄ 

a-es AJC* 
uaC 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496 3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 
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Galimos konsultacijos šeštadieniais 
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