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55-osios Šiaurės 
Amerikos spor to 
žaidynės. I Lietuvą 
parsivežė medal ius . 
Tęsiasi Čikagos 
lietuviu krepšinio lygos 
varžybos. Ir vėl l ietuviu 
futbolininkų lygiosios. 

2psL 

Taikos žmonės. Blogi 
ir geri amerikiečiai? 

3 psl. 

„Draugo l ietuviukai" . 
4 psl. 

Mokykimės angliškai . 
Kam priklauso 
debesys? Šalis, ku r 
labiausiai mėgs tama 
pica. 

5 psl. 

Fotografijų paroda : 
dokumentikos t iesa ir 
fantazijų melas. 
„Seklyčioje" paminėt i 
Sausio 13-osios įvykiai. 
Apklausos anke t a mūsų 
skaitytojams. 

6 psl. 

Sportas 
* Rusi jos so s t i nė j e vyks

t anč iame XVII t r a d i c i n i a m e 
t a r p t a u t i n i a m e Valentin Gra-
natkin jaunių (iki 18 metų) ko
mandų futbolo turnyre Lietu
vos rinktinė iškovojo pirmąją 
pergalę. Ketvirtadienį varžybo
se dėl 5-8 vietų Lietuvos jaunie
ji futbolininkai 2:1 įveikė ben
draamžius iš Lenkijos ir šešta
dienį dėl penktosios vietos susi
tiks su Latvijos komanda. Abu 
įvarčius į lenkų var tus įmušė 
Haroldas Gracholskis. 

* JAV N B A C l e v e l a n d 
„Caval iers" k o m a n d o s žai
dė jas L e B r o n J a m e s tapo 
jauniausiu lygos žaidėju, ku
riam per rungtynes pavyko at
likti „trigubą dublį" („triple-
double" — kai trys statistikos 
rodikliai yra dviženkliai). Tre
čiadienio rungtynėse, kuriose 
,,Cavaliers" krepšininkai 
107:101 nugalėjo Port land 
„Trail Blazers", Žydrūno II-
gausko kolega L. J ames pelne 
27 taškus, atkovojo 11 kamuo
lių bei atliko 10 rezultatyvių 
perdavimų. Trečiadienį koman
dos puolėjui buvo 20 metų ir 20 
dienų. 

* Italijoje t ę s i a s i š e š t a s i s 
2004-2005 m e t ų s e z o n o pa
saulio biatlono taurės varžybų 
etapas. Moterų 15 km distanci
joje ketvirtadienį 82-ą vietą 
užėmė Diana Rasimovičiūtė, fi
niše 12 minučių 40.4 sekundės 
pralaimėjusi pirmą pergalę šį 
sezoną iškovojusiai baltarusei 
01 ga Zubrilova. 

r 
Naujausios 
žinios 

* Se imas p a t v i r t i n o nau
ja N a c i o n a l i n i o s a u g u m o 
strategiją. 

* 2005-ieji p a s k e l b t i Di
džiojo V i l n i a u s S e i m o i r 
p a r l a m e n t i n ė s tradicijos me
tai*. 

* P a r a i š k ų p r i ė m i m ą E S 
p a r a m a i n u t r a u k ę s V. Us-
pask ichas neteisus, teigia tei-
s m m k a ; 

Valiutų santykis 
I USD — 2 657 LT 
1 EUR— 3.452 LT 

Socialdemokratai skyla, koalicija braška 
Vi ln ius , sausio 20 d. (BNS) 

— Balsavimas dėl valstybės 
kontrolierės — akivaizdus so
cialdemokratų partijos susi
skaldymo ir valdančiosios koa
licijos braškėjimo ženklas, ma
no politologas Lauras Bielinis. 

Seimas ketvirtadienį slap
tu balsavimu patvirtino prezi
dento Valdo Adamkaus pasiū
lytą Vidaus reikalų ministerijos 
sekretorės Rasos Budbergytės 
kandidatūrą į valstybės kontro
lieres. 

Už jos kandidatūrą balsavo 
87, prieš — 37 parlamentarai. 
Keturi balsavimo biuleteniai 
pripažinti negaliojančiais. 

R. Budbergytės paskyrimui 
į valstybės kontrolieres akty
viai priešinosi socialdemokratų 
vadovas Algirdas Brazauskas ir 
į šį postą stūmė buvusį vidaus 
reikalų ministrą bendrapartietį 
Juozą Bernątonį. 

R. Budbergytės kandidatū
rą į vyriausiojo šalies audito
riaus postą parėmė ne tik opo
zicinės Liberalų ir centro, Tėvy
nės sąjungos, Liberalų demo
kratų frakcijos, bet ir valdan-

Iš kairės: Sveikatos apsaugos ministras Žilvinas Padaiga, ūkio ministras (faktinis Vyriausybės vadovas?) Vikto
ras Uspaskichas ir teisingumo ministras Gintautas Bužinskas Seimo posėdyje. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

čiųjų Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) bei Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos 
(VNDPS) frakcijų atstovai. 

Darbo partijos frakcijos, ku
rios prašymu buvo surengtas 
slaptas balsavimas, atstovai sa

vo pozicijos Seimo posėdyje 
prieš balsavimą neišsakė. Ta
čiau ketvirtadienio rytą, prieš 
Seimo posėdį vykusiame Darbo 
partijos frakcijos posėdyje buvo 
nuspręsta nepri tar t i R. Bud
bergytės kandidatūrai. 

Vienintelės valdančiosios 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos (LSDP) frakcijos atstovai 
prieš balsavimą Seimo posėdyje 
atvirai pareiškė matantys „ge
resnių kandidatų". 

Nuke l ta į 5 psl . 

Vyriausybei teks apsispręsti, 
keisti mokesčių sistemą 

ar 

Vilnius , sausio 20 d. 'BNS) 
— Premjeras Algirdas Brazaus
kas pareiškė, kad kol kas jokių 
sprendimų dėl mokesčių refor
mos nėra, jie tik bręsta. Vyriau
sybei reikia apsispręsti, ar būti
na keisti dabartinę mokesčių 
sistemą. 

..Kol kas nieko neplanuoja
ma, viskas yra tik kalbos. Jokių 
sprendimų šiandien nėra, jie 
bus, kada subręs reikalas sufor
muoti 2006 metų biudžeto pro
jektą. Esame valstybė su ma
žiausiais mokesčiais Europos 
Sąjungoje ir mažiausia per
skirstomo bendrojo vidaus pro
dukto dalim. Vien tik kalbėti 
apie mažinimą, nekalbant apie 
mokesčių balansą, negalima", 
sakė A. Brazauskas. 

Pasak premjero, jau arti
miausiu metu — per 1-2 mėne
sius —- Vyriausybė turėtų galu
tinai apsispręsti del 2006 metų 
biudžeto. 

„Jis yra lemiantis ir sąlygos 
tolimesnę mūsų ekonomikos 
plėtrą, nes 2007 metai yra tam 
tikro lūžio metai —jeigu Lietu
vai pasiseks išlaikyti pagrindi
nius Mastricht kriterijus, tai 
mes turime visas galimybes 
2007 metais įeiti į euro zoną, 
kuri turi labai didelių privalu
mų", sakė A Brazauskas. 

Finansų ministras Algirdas 
Butkevičius, atsakydamas į kai 
kurių žinovų tvirtinimus, jog 
gyventojų pajamų mokesčio ne
verta mažinti tik 3 procenti
niais punktais, teigė, kad jis su
tiktų per trejus metus suma
žinti šį tarifą dar labiau, jei bū
tų panaikintos mokestinės pri
dėtinės vertės mokesčio, pelno 
mokesčio ir gyventojų pajamų 
mokesčio lengvatos. 

..Man reikia subalansuoti 
biudžeto pajamas ir išlaidas, o 
politikai nenori mažinti lengva
tų", skundėsi A. Butkevičius. 

Buvęs mirties stovyklos 
prižiūrėtojas atsikratė teisinio 

persekiojimo 
Dayton/Vi lnius , sausio 20 

d. (BNS) — Karo nusikaltimais 
nacistinėje koncentracijos sto
vykloje įtartas, ^h io valstijoje 
gyvenantis l ietuvis neteks 
Jungtinių Valstijų pilietybės, 
tačiau prokurorai atsiims jam 
pateiktus kaltinimus ir leis jam 
pasilikti Amerikoje. 

Pagal pasiektą susitarimą, 
84-erių metų Ildefonsas Buč
inys neteks 19S2 metais įgytos 
JAV pilietybės, tačiau gaus lei
dimą nuolat gyventi šalyje ir 
nebebus kaltinamuoju. 

I Bučmys į JAV atvyko 5-
ame dešimtmetyje, tačiau JAV 
piliečiu tapo tik 1992-siais. Fe-
deraliniai prokurorai teigė, kad 
tiek pi ldydamas imigracijos 
kortelę prieš pusę šimtmečio, 
tiek siekdamas pilietybės prieš 
dešimtmetį, jis sąmoningai nu
slėpė tarnavęs nacistinės Vokie

tijos SS dalinyje, saugojusiame 
Maidanek mirties stovyklą ne
toli Liublino tuomet nacių oku
puotoje Lenkijoje. « 

Nuo 1958-ųjų I. Bučmys gy
vena Ohio valstijoje netoli Day-
ton. Širdies ir onkologinių ligų 
kamuojamas I. Bučmys nuo 
1999-ųjų bylinėjasi su JAV tei
sėsauga, kuri siekia atimti iš jo 
pilietybę ir deportuoti. 

I. Bučmys teigė asmeniškai 
nedalyvavęs persekiojant, kan
kinant ar žudant koncentracijos 
stovyklos belaisvius, tik saugo
jęs jos išorinę tvorą. 

Pasak I. Bučmio, jis „pats 
buvo Maidanek kaliniu", o pa
sitaikius progai, pabėgo. 

Karo pabaigoje radęs prieg
lobstį perkeltųjų asmenų sto
vyklose Italijoje, po karo jis at
sidūrė Argentinoje, o iš ten per
sikėlė į JAV. 

Teismas vėl atvertė buvusio prezidento bylą 
Viln ius , sausio 20 d. (BNS) 

— Prezidentinio skandalo da
lyviai nenoriai prisimena tų 
dienų įvykius, kuriuos bando 
išsiaiškinti teismas. 

Apeliacinis teismas ketvir
tadienį pradėjo nagrinėti Gene
ralinės prokuratūros skundą 
del pernai rudenį paskelbto Vil
niaus apygardos teismo nuos
prendžio, kuriuo buvęs valsty
bės vadovas Rolandas Paksas 
buvo išteisintas dėl valstybės 
paslapties paviešinimo. 

Byloje R. Paksas prokurorų 
buvo kal t inamas tuo. kad dos
niausiam savo rinkimų kampa
nijos finansuotojui Jurij Bori
sov leido suprasti, kad jo pokal
bių klausosi Valstybes saugumo 
departamento (VSD) pareigū
nai. 

Spalio 25 dieną Vilniaus 
apygardos teismas išteisino 
valstybes paslapties paviešini
mu kaitintą R. Paksą. motyvuo
damas, kad nėra neginčijamų 
įrodymų, jog apie VSD vykdo
mą pokalbių kontrolę J. Borisov 
sužinojo būtent iš jo. 

General inė prokuratūra 
Apeliacinio teismo prašo panai
kinti Vilniaus apygardos teis
mo nuosprendį ir priimti naują, 
apkaltinamąjį nuosprendį, pri
pažįstant R. Paksą kaltu. Pro
kuroras Mindaugas Dūda šiuo 
skundu prašo teismo skilti bu-

Buves prezidentas Rolandas Paksas fdeš. nu savo advok;- u Vytautu Svi-
dersklU. Tomo 

vusiam prezidentui 75 minima
lių gyvenimo lygių (MGL) — 
9,375 litų — baudą. 

Apeliacinio teismo teisėjų 
kolegija nusprendė atlikti teis
minį tyrimą ir atlikti kryžminę 
R. Pakso rinkimų kampanijos 
rėmėjo J. Borisov ir R. Pakso 
draugo bei buvusio verslo part
nerio Algirdo Drakšo apklausą. 

Šie liudytojai jau buvo ap
klausti nagrinėjant bylą Vil
niaus apygardos teisme, tačiau 
Apeliacinis teismas nusprendė 

apklausti juos dar kartą. 
Teismo pakviesti A. Drak-

šas ir Rusijos pilietis, sraigta
sparnių remonto bendrovės 
,,Avia Baltika" vadovas J. Bori
sov ketvirtadienį buvo atvykę į 
teismą. 

Pirmasis liudijo A Drakšas. 
Jis pasakojo apie savo susitiki
mus ir pokalbius su J. Borisov 
A. Drakšas teigė, kad J. Borisov 
jam ne kartą skundėsi, kad jo 
pokalbių telefonu klausosi VSD. 

Nuke l t a į 5 psl. 

Ieškos garsaus 
lietuvių 

keliautojo 
kapo 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) 
— Grupė vilniečių kelionių en
tuziastų užsimojo surasti gar
saus lietuvių keliautojo Mato 
Šalčiaus kapą Bolivijoje. 

Iš trylikos žmonių suburta 
televizijos operatorių, fotografų 
bei kelionių entuziastų koman
da rengiasi vykti į Pietų Ameri
ką, ketvirtadienį rašo „Lietu
vos rytas". Keliautojus padrąsi
no M. Šalčiaus 79 metų duktė 
Raminta Šalčiūtė-Savickienė. 

„Vienos tautos turi Fer
nandą Magelaną, kitos — Kris
tupą Kolumbą. Lietuviams akis 
į pasaulį atvėrė M. Šalčius", 
sakė rengiamos ekspedicijos 
vadovas buvęs Seimo narys 
Gintautas Babravičius. 

Jis ir dar dvylika vilniečių 
vasarą išvyks į Peru ir Boliviją. 
Naršydami po džiungles, vilnie
čiai pakartos dalį rašytojo M. 
Šalčiaus kelionės. 

Keliautojas M. Šalčius į 
pirmąja ir didžiausią savo ke
lionę išsiruošė 1929 m. Jis mo
tociklu apvažiavo apie pusšimtį 
pasaulio šalių ir patirtus įspū
džius plačiai aprašė. Iš šių ap
rašymu lietuviai sužinojo apie 
įvairias pasaulio tautas. 

Lietuva prašo Maskvą 
pasiaiškinti 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) 
— Lietuvos ambasadorius Rusi
joje Rimantas Šidlauskas pa
prašė Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijos oficialaus paaiški
nimo, ar iš tiesų gegužes 9-ąją 
Maskvoje planuojama atidengti 
paminklą Josif Staiin. 

Tokį oficialų žingsnį paska
tino žiniasklaidos pranešimai 
apie tai, kad Maskvoje, pažy
mint pergalės prieš nacių Vokie
tiją Antrajame pasauliniame 
kare 60-ąsias metines, planuo
jama pastatyti paminklą 1945 
metų vasario 4-11 dienomis 
Krymo pusiasalyje, Jaltos ku
rorte vykusios konferencijos da
lyviams. 

Artėjant hitlerinio 3-ojo rei
cho pralaimėjimui, SSRS dikta
torius Josif Staiin, Didžiosios 
Britanijos premjeras Winston 
Churchill ir JAV prezidentas 

Franklin Roosevelt numatė po
kario Europos sąrangą. Baltijos 
šalims Jaltos konferencija lėmė 
1939 metų Molotov-Ribbentrop 
pakto pasekmių įteisinimą ir 
dar pusę amžiaus trukusią so
vietinę okupaciją. 

Žinių apie ketinimus statyti 
paminklą sovietiniam diktato
riui ir tuometiniams JAV ir Di
džiosios Britanijos vadovams 
tikrumą Rusijos radijo stočiai 
„Echo Moskvy" patvirtino 
Maskvai atstovaujantis Federa
cijos Tarybos narys Oieg Tolka-
čiov. 

Rusijos internete naujienų 
vartų „gazeta.ru" tvirtinimu, 
diktatoriaus J. Staiin atminimą 
nuspręsta įamžinti ir Belgorod 
srityje. Kaip nusprendė srities 
vadovybė, paminklas Sovietų 
Sąjungos vadui bus pastatytas 
iki gegužės 9-osios. 

Seimo pirmininko pavaduotojas 
nuo opozicijos — G. Steponavičius 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS; 
— Seimo pirmininko pavaduo
toju nuo opozicijos ketvirtadienį 
slaptu balsavimu išrinktas Li
beralų ir centro frakcijos narys 
Gintaras Steponavičius. 

Jo kandidatūrą parėmė 71 
Seimo narys, 56 — buvo prieš ir 
vienas balsavimo biuletenis pri
pažintas negaliojančiu. 

37 metų G. Steponavičius 
Seimo pirmininko pavaduotoju 
buvo ir ankstesnės kadencijos 
Seime. 

„Jis tikrai buvo savo vietoje 
ir prisidėjo prie efektyvaus bei 
korektiško Seimo darbo", pažy

mėjo G. Steponavičiaus kolega 
liberalcentristas Eligijus Ma
siulis. 

Seimo Statutas numato, jog 
vieną iš penkių Seimo pirminin
ko pavaduotojų deleguoja opo
zicija. 

G. Steponavičių į Seimo pir
mininko pavaduotojus iškėlė 
koaliciją sudariusios opozicinės 
Tėvynės sąjungos bei Liberalų 
ir centro frakcijos, vienijančios 
45 parlamentarus. 

Pagal susitarimą su liberal-
centristais. Tėvynės sąjungos 
seniūnas Andrius Kubilius 
užims opozicijos vadovo vietą. 

Politologų nebestebina 
A. Pekeliūno neišmanymas 

Sąjungai kitaip nebus — vis 
tiek turės su Rusija atrasti ge
rus ekonominius santykius", 
aiškino A. Pekeliūnas. 

Tarptaut inių santykių ir 
politikos mokslų instituto di
rektorius Raimundas Lopata 
komentuodamas A. Pekeliūno 
atsakymą pavadino jį „visišku 
neišmanymu ir nesusiprati
mu". 

„Atvirai pasakius, tokie at
sakymai jau nebestebina. Ta
čiau kyla klausimas — ar val
dančioji koalicija jaučia atsako
mybę prieš Lietuvą šiuo atveju, 
ar politikoje žaidžiama gryna 
matematika ir nieko daugiau9 

Jei taip bus toliau, tai iš tiesų 
šita valdančioji koalicija 
ištemps daugiausiai dvejus me
tus. Arba dar blogiau — su
lauksime visiškos Lietuvos po
litikos kompromitacijos užsie
nyje", kalbėjo R. Lopata. 

Politologo teigimu. A. Pe
keliūnas turėjo galvoti dar 
prieš pri imdamas sprendimą 
tapti Europos reikalų komiteto 
pirmininku. 

,.A. Pekeliūnas yra sakęs 
jog lanke gerus politikos kursus 
dar tuometiniame Leningrade 
ir įgijo gerų žinių. Bet gyveni
mas nuo to laiko šiek tiek pa
sikeitė. Reikia suprasti, kad no
menklatūr iniai sugebėjimai 
šiuolaikiniame pasaulyje nepa
deda orientuotis ir čia ne kokie 
šiukšlių apdorojimo fabriko sta
tymo klausimai Panevėžio rajo
ne", sakė R. Lopata. 

2004 m. patvirtinta Euro
pos kaimynystes strategija nus
tato ES bendradarbiavimo pa
grindus su šalimis, kurios netu
ri artimos narystės perspekty
vos, tačiau po 2004 m. plėtros 
taps naujomis ES kaimynėmis 
— Rusija. Baltarusija, Ukrai
na. Moldova ir kt. 

Alfredas Pekeliūnas 
Mykolo Ambrazo 'ELTA! nuotr 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) 
— Seimo vicepirmininkas, kar
tu vadovaujantis ir Seimo Eu
ropos reikalų komitetui Alfre
das Pekeliūnas nežino, kas yra 
ir ką reiškia Europos Sąjungos 
geros kaimynystės samprata. 
Politologai teigia jau nesistebi 
A Pekeliūno demonstruojamu 
neišmanymu, tačiau perspėja. 
jog Lietuvą toks svarbių dalykų 
nežinojimas gali sukompromi
tuoti užsienyje. 

Trečiadienį Lietuvos televi
zijos laidoje ..Spaudos klubas" 
Seimo Europos reikalų komite
to pirmininkas A. Pekeliūnas 
buvo paklaustas, kokią jis ma
tąs Lietuvos poziciją Europos 
naujosios kaimynystės sampra
tos kontekste. 

„Europos Sąjunga — mes 
jau esame kaimynai ir esame 
tikri tos pačios beveik, galima 
sakyti, valstybės sudėtyje. Tai 
aš manyčiau, kad mes jau esa
me Europos Sąjungoje. Tai kai
mynystė su Europos Sąjungos 
valstybėmis didelių problemų 
nekelia. O iš tikrųjų Kalinin
grado sritis. Baltarusija. Rusija 
yra problemos, ir jas reikės 
spręsti kartu su Europa. Tai. ką 
aš esu pasakęs, kad galbūt gali
me būti tarpininkais, tai ir no
rėjau pasakyti, kad Europos 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://�gazeta.ru


DRAUGAS, 2005 m. sausio 21 d., penktadienis 
Jau parvežė medalius į Lietuvą [ 

55-sios Siaurės Amerikos 
lietuvių sporto 

žaidynės 
55-sios Š. Amerikos Lietu

vių sporto žaidynės įvyks 2005 
m. birželio 3, 4 ir 5 d., Detroit, 
Mich. Visuotinio ŠALFASS-gos 
suvažiavimo nutarimu ir 
ŠALFASS-gos centro valdybos 
pavedimu, žaidynes vykdo 
Detroit lietuvių sporto klubas 
„Kovas", pirmininkaujamas 
Paulius Butkūno. 

Ža idynių p rogramoje — 
2005 metų ŠALFASS-gos pir
menybės: a. krepšinio — vyrų 
A, vyrų B. moterų ir vaikinų bei 
merginų A (1986 m. gimimo ir 
jaunesnių); b. tinklinio — vyrų, 
moterų ir mišrių (Co—Ed) 
komandų. 

Vyrų krepšinio A klasę 
sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos ŠALFASS-gos krepši
nio komiteto. Likusios koman
dos žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų antro
sios ir t.t. komandos. 

Iš principo, vaikinų A 
klasės žaidėjams yra leidžiama 
kartu žaisti ir vyrų A ar B 
klasėje, o merginos A — moterų 
klasėje, kiek laikas leidžia. 

Vyrų A ir B krepšinį nu
matoma pradėti žaisti birželio 3 
d., penktadieni vakare. Visų 
klasių krepšinis vyks tik šešta
dienį ir sekmadienį. 

Vyrų ir moterų tinklinio 
varžybos numatomos birželio 4, 

šeštadienį, o mišrių komandų 
— sekmadienį, birželio 5. Mišri 
komanda susideda iš 6 žaidėjų. 
Aikštėje turi būti ne mažiau 
kaip 2 moterys (arba ne mažiau 
kaip 2 vyrai). 

Žaidynėse dalyvauti kvie
čiami visi Š. Amerikos lietuvių 
sporto vienetai, atlikę 2005 m. 
metinę ŠALFASS-gos registra
ciją. 

Pirminė komandų regist
racija privalo būti atlikta iki 
2005 m. b a l a n d ž i o 2 d. imt i 
na i , šiuo adresu: 

Paulius Butkūnas , 15876 
Marsha Street, Livonia, MI 
48154. Fax: 248-576-2047; Tel: 
248-576-9356 darbo: 734-464-
9171 namų. E-paštas: 

p a b 2 l@dcx.com 
Papildomas ryšys: Mykolas 

Abarius, tel.: 248-865-0243. E-
paštas: 

michaelgcpa@ameiitechjiet 
Išsamesnę informaciją gau

na krepšinį kultyvuojantieji 
ŠALFASS klubai. Po išanks
tinės registracijos bus paskelb
ta tolimesnė žaidynių eiga. 
Visais žaidynių reikalais kreip
kitės į Paulių Butkūną ar 
Mykolą Abarių. 

ŠALFASS cent ro 
valdyva 

ŠALFASS krepšinio 
•_ -— komi te tas 

T. K u z m i n s k i s j a u p a r v e ž ė m e d a 
l ius į Lie tuvą . 

M y k o l o A m b r a z o (E l ta ) n u o t r . 

Sausio 16 d. į Lietuvą su
grįžo Melburne pasibaigusiose 
XX Pasaulio kurčiųjų olim
pinėse žaidynėse dalyvavę 
orientacininkai — Tomas Kuz-
minskis, Vytautas Songinas, 
Arūnas Kubaitis, Adrija Kul-
bokaitė ir Marija Remeikienė. 
Du aukso medalius (sprinto ir 
ilgojoje trasoje) laimėjęs Tomas 
Kuzminskis Vilniaus oro uoste 
susir inkusiems žiniasklaidos 
atstovams teigė tikėjęsis už
kopti ant prizininkų pakylos, 

tačiau nusivylė pasirodymu 
estafetėje. „Turėjome du aukso 
medalius, tačiau vis tiek liūdna, 
kad nepavyko laimėti estafetė
je", — sakė 26-erių metų 
sportininkas, kuris yra ir 
girdinčiųjų Lietuvos orienta
cinio sporto rinktinės narys. 

Pagal savo rezultatą Lie
tuvos orientacininkai buvo 
antri, tačiau vienas iš koman
dos narių, Arūnas Kubaitis, 
praleido vieną kontrolinį punk
tą ir komanda buvo diskvali
fikuota. 

Pasak T. Kuzminskio, di
džiausių nepatogumų žaidynėse 
kėlė didžiulis karštis ir tai, kad 
teko varžytis neįprastoje kal
nuotoje vietovėje. Jau trečiojoje 
olimpiadoje iš eilės aukso 
apdovanojimus skinantis Lie
tuvos atstovas teigė, kad stiprių 
varžovų vis daugėja, ir kaip 
pagrindinius konkurentus pa
minėjo Ukrainos bei Rusijos 
sportininkus. 

Orientacininkas tvirtino 
ketinąs ir toliau sportuoti bei 
dalyvauti sveikųjų varžybose, o 
T. Kuzminskio treneris Jurgis 
Mertinas pridūrė, kad jo auklė
tinis turėtų vykti dar bent į dve
jas olimpines žaidynes. 

Melburno žaidynės buvo 
sėkmingiausios nepriklausomos 
Lietuvos sport ininkams, kurie 
laimėjo net aš tuonis apdovano
jimus — be T. Kuzminskio 
medalius iškovojo badminto-
nininkai — auksą moterų 
vienetų varžybose laimėjo Kris
tina Dovydaitytė, kuri kartu 
su broliu .Tomu užėmė antrą 
vietą mišrių dvejetų turnyre 
bei poroje su Jevgenija Novik 
iškovojo bronzą moterų dve
jetų varžybose, vyrų ir moterų 
krepšinio r i nk t i nė s užėmė 
trečiąsias vietas, bronzą iškovo
jo lengvaatletė Larisa Voro-
neckaja. 

1993 metais Sofijoje vyku
siose žaidynėse moterų krep
šinio rinktinė iškovojo sidabro 
medalius, 1997 metais Kopen
hagoje T. Kuzminskis laimėjo 
auksą spr in to trasoje, vyrų 
krepšinio r i n k t i n ė pasipuošė 
sidabro, o krepšininkės — bron
zos medal ia is . 2001 metais 
Romoje iškovoti penki medaliai 
— T. Kuzminsk is triumfavo 
sprinto ir klasikinėje trasoje, 
bronzos medaliai atiteko K. 
Dovydaitytei, moterų ir vyrų 
krepšinio rinktinėms. 

(Elta) 

Iškovojo visų spalvų medalius! 

A. Kandelis ir E. Visockaitė-
Kandelis — antri 

Tarptautinėse sportinių 
šokių varžybose „The Univer-
sa! Championships" Anglijoje 
sausio 16 d. Lotynų Amerikos 
šokių programoje Lietuvos 
čempionai Andrius Kandelis ir 
Eglė Visockaitė-Kandelis 

užėmė antrąją vietą. Nugalėjo 
Danijos šokėjai Klaus Kongs-
dal ir Viktorija Franova. Tre
čiąją vietą užėmė Australijos 
atstovai Robin Sewell ir Nuria 
Santalucia. 

(Elta) 

Lietuvos badmintonininkė 
Kristina Dovydaitytė Melburne 
vykstančių XX Pasaulio kur
čiųjų olimpinių žaidynių bad
mintono varžybose iškovojo 
visų trijų spalvų medalius. 

19-metė lietuvė, 2001 me
tų Romos olimpinėse žaidynėse 
laimėjusi bronzos apdovano
jimą, buvo nenugalima moterų 
vienetų turnyre. K. Dovydai
tytė finale įveikė Pietų Korėjos 
atstovę Hwa Jeong 2—0 (11:4, 
11:9) iškovojo olimpinį auksą. 

Bronzos apdovanojimas 
atiteko kitai korėjietei Yeon 
Park, nugalėjusiai rusę Olgą 
Guriną 2—0 (13:12, 13:10). 

Mišrių dvejetų varžybų fi
nale K. Dovydaitytė kartu su 
broliu Tomu nusileido P. 
Korėjos duetui Woo Sin ir H. 
Džeong 1—2 (5:15, 15:12, 9:15) 
ir turėjo tenkint is sidabro 
medaliais. 

Bronza atiteko Rusijos 
atstovams Artiom Karpov ir 
Aliona Pavlovą, kurie „maža
jame" finale nugalėjo japonus 
Masahiko Akiyama ir Mari 

Badmin ton inka i Kris t ina ir Tomas Dovydaičiai . 
M v k o l o A m b r a z o ( E l t a ) n u o t r 

Ishii 2—1 (13:15, 15:3, 15:10). 
Moterų dvejetų varžybų 

rungtyje dėl trečiosios vietos K. 
Dovydaitytės ir Jevgenijos No
vik duetas 2—0 (15:6, 15:7) nu
galėjo Rusijos badmintoninin-
kes Irina ir Aliona Pavlovą bei 

pasipuošė bronzos medaliais. 
Turnyrą laimėjo Japonijos 

dvejetas M. Ishii ir Miką 
Hiwatari, finale nugalėjęs P. 
Korėjos atstoves J. Park ir H. 
Džeong 2—0 (15:10: 15:11). 

(Elta) 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

ANTROSIOS 
LIETUVIŲ FUTBOLININKŲ 

LYGIOSIOS 

SEKMADIENI SU „MAROONS' 

.Metropolitan" lygos 2005 
m. salės futbolo pirmenybių 
antrasis ratas „major" divizijoje 
atnešė net tris lygiąsias pen
kiuose sausio 16 d. susitiki
muose. Kaip tik viena iš taikiai 
sužaidusių komandų buvo ir 
.Lituanica", jau antrose rung
tynėse iš eilės pelniusi tašką. 

Lietuviai kovoję su lauko 
pirmenybėse pirmaujančia 
„Sockers" komanda šį ka r ta 
galėjo džiaugtis, kai baigiama
jam teisėjo švilpukui Odeum 
salėje Villa Park, IL paskelbus 
rungtynių pabaiga, lenta rodė 
1-1 pasekmę. Ypatingai pir
mame kėlinyje varžovai stipriai 
atakavo mūsiškius, bet jų pavo
jingi šūviai arba būdavo netik
slūs, arba juos likviduodavo 
gerai sužaidęs var t in inkas 
Irmantas Šatas (jis pasižymėjo 
ir po pertraukos). Pertraukai 
išeita, kuomet rezultatų lentoje 
buvo 0-0. 

Po pertraukos, jau antrą 
žaidimo minutę greiti varžovai 
įstengė pelnyti įvartį. Tada 
atrodė, kad jie ir toliau sugebės 
rast i mūsiškių var tus . Bet 
mūsiškių žiūrovų laimei, taip 
nebuvo. Edvinas Trinkūnas 8-ą 
minutę sulygino rezultatą, o po 

to lengvai galėjo jį net persver
ti mūsiškių naudai. Gaila, taip 
neatsitiko ir mūsiškiai turėjo 
pasitenkinti vienu tašku, nors 
prieš galingus varžovus tokia 
pasekmė yra neblogas pasieki
mas. 

Praėjusį sekmadienį lietu
vių futbolininkų jau atėjo dau
giau, ir t reneris Algimantas 
Šalkauskas galėjo dažniau juos 
keisti. Kadangi dabar mūsiškiai 
žaidėjai aktyviau lanko penkta
dienių vakarais naujoje salėje 
— Oak Lawn apylinkėje rengia
mas treniruotes, tas , atrodo, 
palieka teigiamas žymes su-
sižaidimui. 

Kitų sekmadienio „major" 
lygos rungtynių pasekmės: 
„Eagles"-„Ligthning" 3-3 , „Uni
ted Serbs"-„Green-White" 4-2, 
„Vings"-„Polonia" 2-2, „Schwa-
ben"-„Maroons" 6 - 1 . Pirme-
nybinėje lentelėje su 4 taškais 
pirmauja „Eagles" ir „Light-
ning", o po 3 taškus turi „Green-
White", „Schvvaben" ir „United 
Serbs". Lietuviai su „Polonia" ir 
„Sockers" yra grupėje, turinčioje 
po 2 taškus. O pačioje uodegėlė
je — su vienu tašku stovi 
„Vikings" ir „Maroons". 

E.Š. 

Prieš „Maroons" lietuviai sutikti bent su pora pra- varžovais bus — „Lightning„" 
kaip tik turės kovoti sausio 23 laimėjimų. „Vikings", „Schwaben", „United 
d., 3:45 vai. po pietų. Mūsiš- „Lituanicos" futbolininkai Serbs7", „Green—White." Susiti-
kiams būtina pergalė, nes vien turės varžytis kiekvieno sekma- kimų seriją užbaigs rung-
tik lygiųjų išlikimui „major" dienio popietę iki kovo 6 d. tynėmis prieš JEagles". 
divizijoje gali nepakakti, o, be Pradedant paskutiniu sausio 
to, manome, jog dar reikės mėnesio savaitgaliu, lietuvių E. S. 

Tikri futbolo sirgaliai: buvęs „Lituanicos" klubo žaidėjas, pirmininkas ir treneris Gediminas 
Bielskus ir jo žmona Roma dažnai atvyksta pažiūrėti „Lituanicos" komandos laidynių — 
džiaugiasi jos laimėjimais ir išgyvena dė! pralaimėjimų. 

E. Šulaičio nuotrauka 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur vL'SD) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 

redakcija@draugas.org 
Administratorius - Valentinas Krumplis 

administr acij a@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšel is 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

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 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANU! GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrcM* 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

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

L M M & T E suvaikys danas ož prieinaių kainą 
Susitarimui Ka&eC angfSfcai arte ietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. Wasriington, Suite 2401, 

Chicago, !L 
Te l . 708-422-8260 . 

VlDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDOLOGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VTŽINAS, MX>., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Naufų metų proga Vilniaus irklavimo sporto klubo „Žalgiris" meis
trai aštuonviete valtimi praplaukė po visais Vilniaus tiltais. 
Plaukimas buvo skirtas populiarinti šią užmirštą sporto saką ir ska
tinti jaunimą susidomėti, senas Europos tradicijas tyrinčhi, Euro
pos sportu. Vilniaus „Žalgirio'' irklavimo meistru klubas susibarė 
1997 m. ir šiuo metu turi 40 nariu. Tomo Černgevo (Elta) nuotr. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO LYGOS ŽAIDIMAI 

Sausio 15 d. buvo toliau 
tęsiami ČLKL žaidimai vete
ranų ir vyrų grupėse. Veteranų 
grupėje „Lituanicos" krepši
ninkai įveikė „Kretingą" ir 
pasiekė 5-ąją pergalę. Rungty
nių pasekmė 37-33. Laimė
tojams daugiausia (12) taškų 
pelnė dr. Donatas Siliūnas, 
gerai žinomas savo sporto orga
nizacine veikla. „Kretingos" 
komandoje geriausiuoju taškų 
medžiotoju buvo Artūras Žilys 
•11). 

Antrose veteranų rung
tynėse Klaipėdos „Švyturys" 
įrodė pranašumą prieš „Lokius" 
41-37 . Kaipėdiečių geriausiu 
snaiperiu buvo Artūras Vilimas 
(14), o pralaimėtojų komandoje 
— Gitanas Indreika (21). 

Vyru susitikime „Kretinga" 
įveikė Panevėžio „Kalnapilį" 
50-44 ir užsitikrino vietą pir
mame ketvertuke, kuris vėliau 
varžysis dėl čempionų titulo. 
„Kalnapilyje" žaidė buvęs gar
siojo Kauno „Žalgirio" krep
šininkas Mindaugas Leke-
rauskas . Tačiau jo 15 taškų 
nepakako pergalės pasiekimui. 

„Kretingos" komandoje geriau
sias buvo Remigijus Narvilas — 
22 taškai. 

Šiuo metu pirmosios 3 
komandos išsirikiavo taip: 
„Radviliškis" — visos 7 perga
lės, 2. „Alytus" 6 -1 , „Kretinga" 
6 - 1 . I ketvirtąją vietą pre
tenduoja kelios komandos. 

Sausio 22 d. pirmenybių 
programa Lemonto Park Dis-
trict salėje prasidės 5:15 vai. po 
pietų rungtynėmis tarp 
„Stumbro" ir „Rambyno". 
Tačiau įdomiausias bus pasku
tinis — ketvirtas susitikimas (jo 
pradžia 8:45 vai. vak.) tarp 
lentelės viršuje stovinčių 
„Alytaus" ir „Kretingos" koman
dų. 

Kviečiame žiūrovus atvykti 
ir pasižiūrėti šių įdomių rung
tynių. Beje, tokios Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos šio 
miesto istorijoje niekada nėra 
buvę ir ji yra tikrai retas 
reiškinys išeivijos lietuvių 
sporto padangėje. Jos organiza
toriams priklauso padėka ir 
parama. 

Ed. Šulaitis 

mailto:l@dcx.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Ste


DRAUGAS, 2005 m. sausio 21 d., penktad ien is 

2004 m. gruodžio 26 d. Kaune buvo pašventinta Prisikėlimo bažnyčia, po apie 70 metu trukusiu statybos darbu. Iškilmėse dalyvavo visi 
Lietuvos vyksupai, daug kunigu ir minios tikinčiųjų. 

Edmundo Katino nuotrauka. 

BLOGI IR GERI AMERIKIEČIAI 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Tiesos i r tvarkos s toka 

Iki šiol dar gerai nesupran
tame, ką šiandieninėje kalboje 
reiškia globalizmas. kosmopoli
tizmas ir liberalizmas. Dabar
tiniais laikais vengiama utopi
jų, tačiau pirmąsias dvi sąvo
kas, globalizmą ir kosmopoli
tizmą, gaubia tankiai suausta 
fantazijos skraistė. Be to, globa-
lizmui ir kosmopolitizmui, li
beralizmo propaguojamiems, 
kenkia jų mecenato pastovumo 
stoka. Liberalizmas viską žada, 
visko nori, viską griebia, bet, 
lyg neprityręs išdykėlis, viską 
gadina. Veikia neatsargiai, 
blaškydamasis, todėl praranda 
pasitikėjimą. Jis skelbė ir skel
bia laisvę, tačiau šaltojo karo 
metu palaikydavo smurto ir 
prievartos čempioną komu
nizmą, viešai gindavo SSRS 
šnipinėjusius asmenis, o komu
nizmo smurto aukoms nerasda
vo gero žodžio. 

Vienas stipriausių šiuo
laikinių liberalizmo gynėjų yra 
JAV. Šios Valstijos retkarčiais 
taip pat žymisi tiesumo stoka. 
Pavyzdžių yra pakankamai. 
Pagrįstai reikia nusistebėti, kai 
nutylimi vieši moralės pažeidi
mai, ypač finansų srity, jei juos 
vykdo turtingi politiniai viene
ta i ar turt ingi privatūs as
menys. 

Tyčiomis suplanuoto bado 
metu 1930—1932 m. laikotarpy 
žuvo 10 milijonų ukrainiečių. 
JAV tai matė, bet tylėjo ir 
Staliną rėmė. Atlanto charta, 
kurią 1941 m. padiktavo JAV 
prezidentas Roosevelt, išrekla
mavo tautų laisvę, bet po trejų 
metų chartos autoriai su nuo
lankumu atidavė Sovietų Są
jungai trečdalį Europos. (1944 
m. Jaltos konferencija.) Bolše
vikinis genocidas barbariškiau
siais būdais sunaikino apie 30 
milijonų žmonių, bet apie tai 
Amerikoje tada ir šiandien ne
buvo ir nėra kalbama Net ban
doma nuneigti genocido egzis
tavimą SSRS. Niurnberge 
nusikaltėliai sovietai kartu su 
amerikiečiais teisė nusikal
tėlius nacius. O šiandien? Ar 
žiūrima tiesiai į pasaulio veidą, 
kai svarstomi Izraelio ir Pa
lestinos reikalai? Juk trys mili
jonai ištremtų palestiniečių 
laukia teisybės. Smerkiamas 
klasių išnaudojimas, bet kai 
kuriuose arabų kraštuose 
amerikiečiai pro naftą nemato 

šeikų plėšikiškos korupcijos. 
Ten tautoms priklausą žemės 
turtai teka vien į princų kiše
nes, o amerikiečiai šią netvarką 
laimina. Marksizmo klaidą, 
skiepytą ekonomikoje (kai visi 
bus lygūs, pasaulin ateis laimė), 
perfrazuotai kartoja liberalinis 
kosmopolitizmas: kai nebus 
lietuvio, lenko, kiniečio, mongo
lo, tada įsivyraus taika ir ramy
bė. 

Jokiai kultūrai, kuri verti
na žmogų, neturi būti rodomas 
ar jaučiamas pr ieš iškumas. 
Galima kurią nors iš jų igno
ruoti, tačiau negalima nekęsti. 
Šiandieninė amerikiečių kul
tūra pradžioje atkreipia dėmesį 
į save, bet greitai įkyri dėl 
nesuprastos ir iki šiol nesu
prantamos laisvės, auginančios 
keistus vaisius. O tačiau vis 
tiek ta amerikietiškoji kul tūra 
apgaulingai t raukia pasaul io 
akis. Ar vilioja akcentuojamas 
JAV turtingumas, pirmavimas 
ir laisvė? 

Amerikietišką gyvenimo 
būdą apglėbusiuose kraštuose 
susiūbuoja šeimos institucija, 
gausėja abortai, auga nusikals
tamumas, sunyksta vaikų auk
lėjimas, siaučia seksualizmas, 
plinta nešvari spauda bei bjau
rūs kino filmai, nešvankios TV 
ir radijo programos. įs imeta 
pragaištingas jaunimo ištvir
kavimas, įsisiūbuoja egoizmas. 
Šie negalavimai yra nepanei
giami ten. kur staigiai įsimeta 
amerikiet iškumas. ir dėl to 
Amerika praranda gerą vardą. 
Paklydusi liberali moralė ir 
nesveiki jos apaštalai Ameriką 
nuvedė į dykumas. 

Ši agresyvi išviršinė ameri
kiečių kul tūra , išsivysčiusi 
laukiniškumo įtakoje ir laimi
nant paviršutiniškumui, Ame
rikos kraštą sunkiai baudžia 
Per ją, tarsi supurvintą ap
siaustą, nematome, kas gera 
yra slepiama po šia danga. Rei
kia išmokti Amerikos purvus 
ignoruoti, pražerti dumblus ir 
žvilgtelėti, kas po dumbla is 
skęsta. Tikroji Amerika, graži, 
gera ir nuolaidi, yra paslėpta po 
išviršinės kul tūros putomis. 
Mažai pažįstą Ameriką, giria už 
skalsią duoną, bet stebisi 
šlamšto gausa, tingėdami pla-
iau pasižvalgyti. 

Ne viską g i r d i m e 

Amerikos žmonės yra drau
giški ir pakantūs. J iems nerūpi, 
iš kur esi kilęs, koks tavo priva

tus gyvenimas. J ie nesistebi, jei 
visai nemoki ar silpnai kalbi 
angliškai, tik rūpinasi , kad 
suprastum, ką tau sako ir ką tu 
jiems sakai. Palyginus su kai 
kuriais Europos kraštais, kur į 
netinkamai vietine kalba pra
bylančius žiūrima su panieka. 
Amerika yra miela šalis. 
Nesvarbu, ar esi pilietis, ar tik 
.šiandien imigravęs — leidžiama 
įsigyti nuosavybę, kurti verslą, 
burtis į organizacijas. Jei kam 
įvyksta nelaimė, ateina su 
pagalba ir užuojauta. Kaimy-
niškumo jausmas yra gilus. 
Vidutiniškai kiekviena ame
rikiečių šeima labdarai paauko
ja apie 2.5 nuošimčių savo 
metinio uždarbio. JAV, kaip 
valstybė, milžiniškas sumas iš 
savo biudžeto atiduoda netur
tingiems kraštams. Tiesa, tasai 
kraštų neturtas kar ta is yra 
nustatomas kreivais matais. 
Tokiu nesuvokiamu labdaros 
pavyzdžiu yra kai kurie Ma
žosios Azijos kraštai. (Vienas 
turtingiausių kraštų gauna per 
3 milijardus dolerių kasmet. 
arti tūkstančio vienai galvai, 
senus ir mažus skaičiuojant. Šis 
atvejis pailiustruoja anksčiau 
minėtą JAV dvilypiškumą.) 
Dažnai valstybiniai teikiamos 
paramos neišvengia politišku-
mo. Todėl kai kurios jų yra dau
giau panašios į išmokėjimus ar 
papirkimus į paramą. 

Amerika neužsidengia akių 
didelių nelaimių atvejais, kaip 
epidemijos, potvyniai, žemės 
drebėjimai ir panašiai. Ji daž
niausiai pirmoji skuba pagal
bon ir organizuoja, skatina kitų 
valstybių dėmesį nelaimingie
siems. Pagaliau ar ne ji po 
Antrojo pasaulinio karo atkūrė 
Europą savo Marshall planu? 
Ar ne ji padėjo atsistatyti 

Japonijai, i š t raukdama bai
giančius paskęsti savo priešus? 
O kiek savo priešams padėjo 
karą laimėjusi SSRS? 

Neužmirštini ir Amerikos 
finansiniai „didikai" — įmonės, 
bendrovės, privatus turtuoliai. 
Kiek čia veikia įvairių įvai
riausių fondų, skirtų nelaimin
giems padėti, kultūrai ugdyti? 
Kai kurie jų yra tiek daug 
sukaupę turto, kad, laikantis 
nurodymų, duotų fondą įkū-
rusiųjų, šiandien nežino, kaip 
turtą išleisti (pvz., Hershey fon
das). Našlaičių ir kitokių ne
laimingų vaikų globa, milži
niška parama ligoninėms, uni
versitetams, muziejams, spe
cialioms mokykloms, kūry
binėms institucijoms, studentų 
stipendijoms ir moksliniams 
darbams — kasmet išleidžia
mos milžiniškos sumos, nors 
apie jas žiniasklaidoje mažai 
kalbama ir tik nedidelis visuo
menės narių nuošimtis apie jas 
išgirsta. Šiais fondais yra pasi
naudoję Lietuvos ir išeivijos 
organizacijos bei a tskir i as
menys. 

Apie tai girdime mažai . 
Užtat spauda, radijas ir TV 
daug pasakoja apie gatvės sub
kultūrą, lyg nieko daugiau 
šiame krašte, daugelį išgelbėju-
siame nuo mirties ir bado, 
nebūtų. Rimtos, ramios pastan
gos bei jų pozityvūs vaisiai 
Amerikoje toli lenkia valkatišką 
triukšmą, kuris pasaulyje daž
nai atstovauja amerikiečiams. 
Pagaliau ir šis triukšmas nėra 
vien Amerikos nuopelnas. Kiek 
jo Amerikoje ir Europoje ateina, 
pvz., iš Anglijos? O kar ta is ir 
taip yra: ką Amerika bedarytų, 
kaip ji šelptų ir gelbėtų, yra 
kraštų ir žmonių, kurie jos vis 
tiek nemėgtų. 

Brite iki mirties slėpė laimėjusi 
,aukso puodą" 

Brite, 2001 metais loterijo
je laimėjusi milijoną svarų 
sterlingų, niekam niekada ne
pasakojo apie šį Fortūnos šyp
snį. Tik testamente ji paprašė 
informuoti gimines bei pažįsta
mus tiek apie laimėjimą, tiek 
apie tai, kam ji skyrė pinigus. 
Tai gruodžio gale pranešė Di
džiosios Britanijos dienraštis 
..Times". 

Vienintelė „prabanga", ku
ria sau leido pasimėgauti vie
niša gyvenusi Gail German, 
buvo tai, kad ji po laimėjimo 

loterijoje anksčiau išėjo į pensi
ją. Būdama 53 metų amžiaus, 
moteris pralaimėjo kovą ' su 
vėžiu. Vykdant paskutinę ve
lionės valią, per laidotuvių ce
remoniją jų dalyviams buvo 
pranešta apie „aukso puodą". 
Jie taip pat sužinojo, kad visus 
pinigus ir namą bei sodą G. 
German paskyrė labdaros tiks
lams Didžiąją dalį pinigų ji 
paaukojo vaikų prieglaudoms 
ir Bažnyčiai. 

PAP—El ta 

SES. ONA MIKA1LAITE 

Taikos žmonės 

Sių neramių 2005 metų pradžia buvo gera: 
sausio 1 d. popiežius Jonas Paulius II 
paskelbė globalinės taikos diena, saky

damas: „Taiką dera vykdyti tik gerumu... Taika 
tai ilgos i r sunkios kovos laimėjimas, kuomet 
blogis iš tikrųjų nugal imas gerumu..." 

Nepraėjus nė mėnesiui nuo Naujųjų metų, 
kai viltingai sveikinome savo artimuosius čia ir 
Lietuvoje, štai j a u visas pasaulis virte verda 
brolžudiškais konfliktais, o ir stichinės nelai
mės daugeliui kelia sunkius kančios neišven
giamumo klausimus, ypač kad cunamio tragedi
ja įvyko Kalėdų oktavos metu (šventės minėji
mo aštuonių dienų laikotarpiu). Šri Lankos 
uostamiestyje Galle, skaudžiai nusiaubtame 
grėsmingu vandenų , sugr iau ta ir kata l ikų 
bažnyčia, kurios vienintelė išlikusi relikvija — 
apdaužyta, berankė Kristaus statula, liūdnomis 
akimis apžvelgianti buvusius gyvenviečių griu
vėsius. 

Nuti lus angelų giesmėms, piemenims sug
rįžus prie savo bandos, o išminčiams iškeliavus 
atgal į Rytus ir pervi rus Erodo pykčiui, 
Betliejaus tvartel iai lieka tušti ir apleisti. Kur 
t as išsvajotas Dievo Siųstasis? Kur Taikos kuni
gaikštis?. Ogi čia pa t — drauge su mumis, mūsų 
varge ir mūsų kančioje — reikia manyti, jog i r 
mūsų širdyse, sugebančiose atjausti, ir mūsų 
rankose galinčiose padėt i vargstantiems. 

Indijos Vai lankanni mieste, kun. P. Kzave-
ro vadovaujamoje garsioje Marijos šventovėje, 
kurios dauguma pas ta tų buvę apgriauti, ne 
vien suguldytos eilės žuvusiųjų, bet ir šventa 
vieta apgulta maldininkų. Savo varge jie ver
žiasi arčiau Dievo Motinos. 

Todėl popiežius Jonas Paulius II priminė, 
jog blogio, vargo ir kančios niekuomet neįveik
sime piktumu, keiksnojimu ar kaltininkų ieško
jimu. J a u prieš 2000 metų šv. Paulius to mokė 
galingo, puošnaus Romos miesto gyventojus 
krikščionis, baukščia i besislapstančius t a r p 
išdidžių pagonių: „Nesiduokime pikto nugalimi, 
bet nugalėkime piktą gerumu" (Rm 12, 21). 

Toks buvo ir palaimintojo Jurgio Matulaičio 

šūkis — piktą nugalėti gerumu."Jį labai są
moningai pasirinkęs, vykdė ištikimai taip, kad 
ir dabar galime pajusti jo gerumo bei ramumo 
atskambius. 

Matulaitis gyveno ir išgyveno savo laik
mečio socialines, politines bei dvasines audras. 
J a s išgyveno, išlaikydamas širdyje Kristaus 
ramybę ir dosnumu gelbėdamas žmones varge. 
Taiką ir ramybę jis laikė pačiomis didžiau
siomis Dievo malonėmis, kurias privalome tau
soti, jei nenorime paskęsti blogio ir pykčio 
klane. 

Matyt cunamio nelaimė iššaukia daugelio 
pasaulio žmonių užuojautą ir dosnumą. Štai net 
trylikmetis Šri Lankos pilietis, dabar su tėvais 
gyvenantis JAV, pats sukūrė pagalbos tin-
klalapį bei sukaupė daugybė aukų nuken
tėjusiems. 

Globalinis terorizmas drebina mūsų pasaulį 
labiau nei cunamį sukėlęs žemės drebėjimas 
Kažkoks išminčius yra pasakęs, jog terorizmas 
— tai silpnųjų kova prieš stipriuosius. Galbūt, 
nors tai nepateisina nekaltų žmonių žudynių. 
Daugelis politikų mano, kad jau esame pasinėrę 
į ketvirtąjį pasaulinį karą, nepaisant, ar norim 
tai pripažinti, ar ne. Globalinis terorizmas gre
sia visiems. Ar galime šį karą laimėti be ginklų? 
Galbūt ne, tačiau aišku, jog jo nelaimėsim vien 
tik ginklu. 

Visais amžiais žmogus, susidūręs su blogiu, 
stengėsi suvokti jo šaknis, jį išaiškinti. Blogis 
nėra kažkokia akla, nuasmeninta jėga, teigia 
popiežius, jis turi veidą ir vardą. Pasaulyje 
esantis blogis kyla, didele dalimi, iš žmogaus, jį 
laisvai pasirinkusio. 

Smurtas tolygus melui, nes neigia mūsų ti
kėjimo tiesą ir mūsų žmogiškumo tikrovę. 
Smurtas sunaikina tai, ką jis neva ryžosi apginti... 

Ir gėris turi savitą veidą. Jį susitinkame 
kasdien, jei tik žinome kur žiūrėti. Ir mes patys 
kasdien galime aplink save kurti gėrio bei tai
kos rojų, kuriame kiti gali atsigauti, pailsėti. 
Tad eikime taikos žmonių pėdomis — jos šil
tos... 

Nr. 11 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

Likau viena naš la i tė , apie jus nieko nežino
jau. Naktimis rymodavau prie lango, nukreipus 
akis į kapines, ir l aukdavau jo ateinant. Kartais, 
rodos, girdėdavau žingsnius artinantis ir rody
davosi, kad jau ate ina, j au visai arti... Taip išvar
gusi berymodama susapnavau, kad jis atėjo su 
ryšulėliu rankoje. Man atnešė išskalbti baltinius. 
Rodos, jis tarnauja armijoj. Aš susirūpinau. J i s 
man sako: „Nesirūpink, mama, galima išsipirkti". 
Aš klausiu: „Kiek reikia?" Jis sako: „Apie 1,000 
rublių" ir pranyko. Po to kiek galėjau, tiek auko
ju, kad tik palengvinus j am. 

1949 metais aš j au turėjau išvažiuoti iš 
namų. Reikėjo ir Mindaugui su manim važiuoti, 
bet kai jis buvo jau kapinėse, tai aš turėjau vykti 
viena. Tiek maždaug apie Mindaugą, kas šiuo 
metu yra galima parašyti . O dar daug daug 
papasakosiu, kai atvažiuosite į Lietuvą... Tuo 
sykiu uždenkime praeit ies, kad ir netolimos, bet 
labai skaudžios, lapą. Kai apgalvoju protu, 
prieinu išvados, kad tą viską tvarko ir lydi 
Apvaizdos planai . Mindaugas, jei būtų gyvenęs, 
būtų priverstas ka r tu su manim važiuoti. Taip jį 
Dievas pas i šaukė pačioj žydinčioj jaunystė j . 
Tebūnie Jo Šventa Valia. 

(Mamos išvežimo į Sibirą aprašymas, remian
tis jos pasakojimu jai atvykus į Ameriką. 

1949 m. kovo mėn. 25 d. labai ankstų rytą 
saugumiečiai, garsiu bildesiu pabudinę mamą. 
pa t ikr inę jos dokumentus , pradėjo ieškoti 
Mindaugo, kad išvežtų kar tu j Sibirą. O jis jau 
buvo miręs 1948 m. rugpjūčio mėn. 13 d. ir pa
laidotas Aleksoto kapinaitėse, kurios matėsi pro 
priekinius namų langus. Ten kartu gulėjo ir abi 
močiutės Mama parode įsibrovėliams kapinaites 
ir pasakė: „Nueikite ir išsikaskite mano sūnų 
Mindaugą, man bus daug linksmiau važiuoti 
kartu su juo".) 

Dabar, mano brangi Niliute, aš matau, kad tu 
labai pergyveni del mūsų visos šeimos likimo. Iš 
tavo pusės tai labai kilnu, bet tie visi rūpesčiai 
daugiausia tave labai nuvargino. Tavo nuotrauka 
tai liudija. Dabar jau gana tų rūpesčių ir kančių, 
pradek daugiau rūpintis savo sveikata 

Rašai, kad j u m s nereikia dėkoti dėl nieknie

kių. Nemanau, mano vaikeli, kad tie siuntiniai 
yra jums niekniekiai. Man gi jie labai brangi 
dovana, o ypač kad jūsų rankom kilnoti ir į 
siuntinį įdėti. Nenustoju vilties, kad juos visus 
gausiu. Vieną jų gavau. Jame buvo vaistų ir 
gorsetas. Spėju, kad tas siuntinys yra nuo tavęs, 
Niliute. Kiti du turi būti iš Vidutės ir iš dėdės, 
apie kuriuos dar ten būnant man rašei. Labai 
džiaugiuosi, kad ruoši siuntinį ir laišką mano 
prieteliui. Jam jau parašiau. Parašyk Vidutei, 
kad ji neužsigautų, kad jai atskirai nerašau, nes 
tą patį kartoti ir viską vėl prisiminti labai 
skaudu. Labai laukiu laiško iš Algimanto jau su 
diplomu. Man yra didžiausias džiaugsmas, kad 
mano brangus Algimantas turės profesiją. Lieka 
be profesijos tik Vidutė. Bet už tai ji augina 
šeimą. O gal dar ir ji užbaigs savo studijas, kad 
tik būtų sveika. Baigdama laišką, sveikinu jus 
visus. Mano širdingiausius sveikinimus per
duokite dėdei ir Ugnelei. Jūsų mama 

Utena , 1957 gegužės 26 

Brangioji Niliute! 
Jau visa savaitė kaip ruošiuosi tau laišką 

rašyti ir visą laiką atrodė, kad kažkas mane nuo 
to laiško sulaiko. Galų gale j au man pasidarė 
aišku, mat nujautimas, nes vakar mane buvo 
iškvietę į vietos miliciją. Kai nuėjau, paaiškėjo. 
kad eina reikalas apie mano persikėlimą pas jus. 
Matyt, jie jau gavo iš jūsų kai kuriuos dokumen
tus . Milicijoj man prisistatė specialus valdininkas 
mano persikėlimo pas jus bylos reikalui tvarkyti. 
Kalbėjomės porą valandų. Svarbiausia klausinėjo 
apie mano šeimą ir apie visus gimines... Tokių 
pasikalbėjimų bus dar daug, reikės pildyti anke
tas , atrodo, ir jūsų visų adresų reikalaus, net ir 
fotografijų... Baigiantis pasikalbėjimui užklau
siau, ar yra vilties man pas juos nuvažiuoti9 Jis 
beveik užtikrino, kad išvažiuosiu, nes čia esu 
viena, sena ir ligonis. Jis galvoja, kad net šį 
rudenį gali tas klausimas išsiristi. Tas mano 
prietelis, atrodo, ar tik nebus Kotrinėles ir Alek
sandro tautietis. Jis pareiškė man simpatijos dėl 
mano tų vaikų globojimo. Jis net jų vardus ir 
pavardes atsimena Mat su mano reikalais jis jau 
antrą kartą susiduria, nes aš, dar gyvendama 
Chužyre, rašiau pareiškimą, kad mane gražintų j 
Lietuvą. 

Bus daug iau . 



Draugo (fetuv/IufcaT 
Redaktorė Vitalija Pulokienė, 2005 m. sausio 21 d., penktadienis (Nr.3), 4 psl. 

Gyvasis kampelis 
Verpia be ratelio... 

Ar žinote, vaikai , tokį posa
kį: „Ką darai , daryk gerai". 

Iš ko žmonės galėtų pasi
mokyti gerai at l ikti darbą? Ži- _ 
noma, iš gyvūnų: paukštelių, Drugys (5X^L. 
bitelių, skruzdžių... v' ^ ' i*j 

0 verpti derėtų pasimokyti •!^fc- •': v 

iš drugelio, vad inamo š i lka
verpiu. Kiaušiniai (1) 

Kokonai (3) 
Taip vystosi šilkaverpis 

Iš kiaušinio (1) išsiritęs šilkaverpio vikšras (2) ima godžiai graužti šilkmedžio lapus. Vikšras 
išskiria lipnų skystį - šilko siūlą, pamažu jį vyniodamas aplink save. J is „suverpia" 1-3 km tokio 
siūlo. Atsidūręs šilkinio kamuolio - kokono (3) - viduje, vikšras virsta lėliuke (4), o iš lėliukės išsiri
ta drugys (5). Žmonės įsigudrino išvynioti į kokoną susuktus šilko siūlus ir austi iš jų stebuklingo 
gražumo bei lengvumo audinius. Pirmieji ta i išmoko daryti kiniečiai net prieš 5 000 metų! 

Prisiminkite dar karta vabzdžiu vystymosi stadijas: 

w 
Kiaušinis Vikšrą* Lėliuke Drugys 

Ar ž inojote , kodėl. . . 
Žmonės 

neatsimena savo 
kūdikystės 

Egzistuoja keletas paaiš
kinimų šiuo klausimu: 

1) Žmogaus smegenys kūdi
kystėje yra dar nepakankamai 
išsivystę, kad galėtų fiksuoti 
įvykius ilgalaikėje atmintyje. 
Augant - smegenys vystosi ir 
mes galime fiksuoti įvykius il
galaikėje atmintyje vis didesniu 
t iks lumu: 

2) Tam, kad atsiminti įvy
kius, reikalingas kontekstas ir 
reikšmė. Tuo tarpu mažas vai
kas dar nesugeba šių dalykų iš
skirti, todėl atmintis natūraliai 
atmeta-nefiksuoja tokių prisi
minimų; 

3) Atmintis yra labai susie
ta su kalba, nors mums ir atro
do, jog ji susideda iš neverbali
nių scenų arba paveiksliukų. 
Todėl tik žmogui pradedant 
įvaldyti kalbą įsimenami įvy
kiai. Beje, su kalbos įvaldymu 
siejama ir kūdikystes pabaiga. 

ČLM 6 skyriaus mokinių 
pamąstymai apie Vėlines 

Ką man reiškia 
Vėlinės 

Man Vėlinės yra diena 
prisiminti visus, visus mirusiu
osius ir uždegti prie jų kapo 
žvakutę. Kur aš gyvenu tai yra 
Amerika ir čia aš neturiu nei 
vieno žmogaus, prie kurio kapo 
aš galėčiau nueit i ir uždegti 
žvakutę. Bet kiek yra kitų 
žmonių, kurie prie savo kapo 
neturi nei vienos žvakutės? Tai 
aš ten galėčiau nueiti ir uždegti 
žvakutę. Lapkričio 6 dieną 
Čikagos lituanistinėje mokyk
loje buvo Vėlinių paminėjimas. 
Mes pasimeldėme, prisiminėme 
visus mirusiuosius ir kiekvie
nas uždegė po vieną žvakutę. 
Tikrai yra svarbu prisiminti 
mirusiuosius ir pasimelsti dėl 
jų. Štai ką man reiškia Vėlinės. 

Agnė1 V a i t i e k u t ė 

Vėlinės 

Per Vėlinių apeigas litu
anistinėje mokykloje buvo labai 

gražu. Visi vaikai sunešė po 
uždegtą žvakutę ant scenos. 
Visi turėjome melstis. Kai 
kurios žvakutes užgeso. Vėliau 
pr iėmiau Dievo avinėlį. Paskui 
ėjome į lauką ir vyresni vaikai 
sustoję aplink kryžių meldėsi. 
Tokios buvo Vėlinių apeigos 

G y t ė R a m a n a u s k a i t ė 

Vėlinės 

Vėlinės — tai šventė, kai 
žmogus prisimena mirusiuo
sius. J ie eina į kapines, puošia 
kapus su gėlėmis ir žvakėmis. 
Manoma, kad taip mirusių 
dvasios atkeliauja pas gyvuo
sius. Degindami žvakes gyvieji 
sus i t a iko su mirusiais . 
Anksčiau, kai dar nebuvo su
galvota deginti žvakes per Vė
lines, buvo keliamos puotos — 
žmonės kapinėse arba namuose 
ruošė vaišes dvasioms. Kartais 
kapai buvo aplaistomi medumi 
ir vynu. 

Vėlinės ir lietuviškose 
mokyklose būna švenčiamos. 

Mūsų lietuviškoje mokykloje 
būna taip — einame į didžiąją 
salę. Po to nešame žvakutes. 
Prisimename mirusiuosius per 
šv. Mišias. Štai tokios būna 
Vėlinės. 

Justė Zakarauskaitė 

Kas yra Vėlinės? 

Vėlinės man daug ką 
reiškia. Mano seneliai ir netikra 
močiute mirė. Kai buvau dar 
Lietuvoje, kiekvienas Vėlines 
važiuodavome į kapines. Kai 
prie senelio kapo būdavo kitas 
kapas, tai mes ir ant to kapo 
uždėdavome gėlytes ir uždeg
davome žvakutes. Po senelio ka
po aplankymo mes važiuoda
vome pas močiutę. Prie jos kapo 
yra dar vienas kapas, tai yra 
mano dėdės. 

Lietuvių mokykloje kiekvie
nais metais būna Vėlinių apei
gos. Kai dedu žvakę ant stalo, 
tai aš visą laiką palinkiu kuo 
geriausio visiems mirusiems. 

Berta Brazdeikytė 

Lietuvos moksleivių piešinių 
konkursas 

„Aš g y v e n u V a l d o v ų r ū m u o s e " 
Atpažinkite šią 

pasaką 
Valdovų rūmų paramos fon

das kartu su Lietuvos Respub
likos Švietimo ir mokslo minis
terija ir Lietuvos jaunimo turiz
mo pentru 2004 metų sausio 
mėnesį paskelbė moksleivių 
piešinių konkurso pradžią. 
Moksleiviai buvo kviečiami 
pasidomėti Valdovų rūmų 
istorija, rūmų gyvenimu, įvai
riais stiliais ir išsirinkus 
patinkantį rūmų veikėją ne tik 
jį nupiešti, bet ir trumpai raštu 
pristatyti. 

Konkursas pirmiausia vyko 
atskirose mokyklose, geriausius 

darbus siuntė į Švietimo cen
trus. J Lietuvos jaunimo turiz
mo centrą balandžio mėnesį 
buvo atsiųsti iš viso 68 darbai iš 
įvairiausių Lietuvos vietų ir 
netgi dviejų moksleivių pieši
niai iš Krasnojarsko. 

2004 m. gegužės 7 dieną 
Vilniaus paveikslų galerijoje 
atidaryta baigiamoji paroda, 
kuriai komisija atrinko 30 ge
riausių darbų. Darbų autoriams 
ir jų mokytojams įteikti LR 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
diplomai bei atminimo dova
nėlės. 

Vienas iš apdovanotų darbų. 

Čikagos lituanistinei mokyklai -
Valdovų rūmu statytojo diplomas 

Pereitais (2003-2004) mok
slo metais Čikagos lituanistinė
je mokykloje buvo paskelbta 
akcija „Atstatome Valdovų 
rūmus". Akcija buvo paskelbta 
Vasario 16—osios proga ir tęsėsi 
iki balandžio 3 d. Devintos ir 
dešimtos klasių mokiniai pra
vedė pamoką „Valdovų rūmai" 
žemesnių klasių moksleiviams. 
Jie eidavo j klases ir jaunes
niems savo draugams pasakojo 
Valdovų rūmų istoriją, savo 
pasakojimą paįvairindami nuo
traukomis, plakatais. 

Renginį organizavo mokyk
los istorijos mokytoja Vida Ba-
liutavičienė. Mokiniai ir jų tė
veliai aktyviai dalyvavo šioje 
akcijoje. Buvo surinkta 360 dol. 
Toks renginys mokykloje orga

nizuojamas j au antrą kartą. 
Pirmąjį renginį organizavo bu
vusi mokyklos mokytoja Hedvi-
na Dainienė. 

Neseniai Vida Baliuta-
vičienė lankėsi Lietuvoje ir įtei
kė Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokinių auką Valdovų 
rūmų paramos fondo valdybos 
komiteto pirmininkui E. Kuli
kauskui. 

E. Kulikauskas mokytojai 
aprodė, kas šiuo metu jau 
padaryta, atstatant rūmus, pa
pasakojo, kokie darbai dar lau
kia ateityje ir padėkojo mokini
ams už paramą, o mokyklai įtei
kė Valdovų rūmų diplomą. Mo
kykla bus įrašyta į aukotojų są
rašą. 

Laima Apanavičienė 
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Valdovu rūmų paramos fondas 

Edmundas Kulikauskas ir Čikagos iituai 
Baliutavičienė. 

ištinęs mokyklos mokytoja Vida 

Čikagos lituanistinei mokyklai 

tmcjm $ kiną imcidyjij 

i$timmrttmLrkmfo& 

- ^^rs. ~-4s"hL>. llt^ft FUll KAUKU / ? / % M Į), ... įX-^ 

, t) C H H H M r. IOVAS* M MAHTTNATTO KVMHVI ' " * " 
PUUMOS 

Nr 0275 1004 m Upfcrioo M i.. Vinun į ' V ^ f O M n s < 

• • M 
M W M * * 1 T < 

• c u n n u 
_*t*\rMJX? 

^fMA 
•H KAU4.VT4.S 

KA/ffKM 

T 1 C / J V * . A t 

r j i i . ii r - - ; iutt*KAS 

••i-iu u T:- y j n . i 
b w « * . ' • • • > ' / • * 

u - . * — w ^ « " n » i 4 r r K 
«•»«. s • • ; < * * > * 

\ < * » U / M * 

—«- * •- • * ^ M M I 
M » «MtV4jC;lA!-MLM 

• w » . VW * ' ! V 
- • « * " V < V ; » i ' « « 

- n ui .i * r - — ~ -
m — .•'*.>• 

> C R Z A T t VAvMUS 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytoja Vida 
niaus Valdovų rūrnų pamatu akmeni 



Pasaulio naujienos 
(Remtamis AFP, Reuters. AP, tmerfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agemart; praėjėsimais) 

EUROPA RUSIJA 

LONDONAS 
George W. Bush pasimokė iš 

savo pirmos kadencijos prezi
dento poste ir laikysis nuosai
kesnės užsienio politikos, sakė 
jo ar t imiausias sąjungininkas 
pasaulyje Didžiosios Britanijos 
minis t ras p i rmin inkas Tony 
Blair. Pasak T. Blair, G. W. 
Bush „persiauklėjimo" proce
sas, prasidėjęs nuo karo Afga
nis tane, buvo gera pamoka 
Bush, kad supras tų , kokios 
svarbios būna kitos priemonės 
(be karinės jėgos) siekiant sau
gumo pasaulyje. T. Blair pakar
tojo. }°S ir dabar laikytųsi tokio 
pat požiūrio į karą Irake, nors ir 
paaiškėjo, kad I rakas neturėjo 
didelio draudžiamos ginkluotės 
arsenalo. 

KIJEVAS 
Provakar ie t iškas l iberalas 

Viktor Juščenko, kuris praėjusį 
mėnesį laimėjo pakartotinį pre
zidento rinkimų balsavimą, sek
madienį, sausio 23 d., bus pri
saikdintas naujuoju Ukrainos 
prezidentu. Tokį sprendimą ket
virtadienį 309 balsais priėmė 
Aukščiausioji Rada, kurioje po
sėdžiauja 450 deputatų. V. Juš 
čenko prisaikdinimas padarys 
galą kelias savaites t rukusiai 
politinei suirutei šioje Europos 
Sąjungos kaimynėje. 

MADRIDAS 
Ispanijos policija suėmė Al

žyro pilietį, kur is ka l t inamas 
teikęs krovinių gabenimo pagal
bą asmenims, 2001 m. rugsėjo 
11 d. surengusiems išpuolius 
JAV. Tahar Izeruel buvo sulai
kytas antradienį š iaurinės Ispa
nijos Bilbao mieste . Teisėjas 
kaitinimus sąsajomis su rugsėjo 
11-osios išpuoliais, be T. Izeruel, 
pareiškė dar septyniems įtaria
miesiems, kurie j au yra kalina
mi arba paleisti už užstatą. Ma
noma, kad jie visi priklausė , A l 
Qaeda"' kuopelei, kur i aprūpin
davo teroristus lėšomis ir pa
dirbtais dokumentais, padėdavo 
palaikyti ryšius su teroristais 
kitose šalvse. 

MASKVA 
Kai kurie Rusijos politologai 

mano, kad per antrąjį George 
W. Bush prezidentavimo laiko
tarpį Maskvos ir Washington 
santykiai bus šaltesni. Žinovai 
mano, kad dėl Amerikos ketini
mo daugiau dėmesio skirti Rusi
jos vidaus procesams, taip pat 
dėl Maskvos bendradarbiavimo 
su I ranu atominėje srityje ir ga
limų ginklų tiekimo nedraugiš
koms JAV šalims, santykiai gali 
gerokai pablogėti. Rusijos poli
tologas mano, jog gali atsirasti 
papildomų dirgiklių daugeliu 
klausimų, susijusių su tuo, kad 
JAV ir Vakarai iš naujo įvertina 
Rusiją politikos srityje. Drauge 
pažymima, kad Condoleezza Ri-
ce, paskir ta į JAV valstybės sek
retoriaus postą, „visada laikėsi 
griežtos , bet pragmatiškos pozi
cijos dėl Rusijos". 

JAV ! 

WASHINGTON, DC 
Praėjus vienuolikai savaičių 

po rinkimų JAV prezidentas 
George W. Bush ketvirtadienį 
Washington, DC inauguruotas 
antrajai kadencijai. Didžiulių 
iškilmių kulminacija tapo prie
saikos ceremonija, kuri vyko vi
dudienį po atviru dangumi. Dar 
niekada per inauguraciją nebu
vo imtasi tokių griežtų saugumo 
priemonių, da r niekada iškil
mės nebuvo tokios brangios, 
kaip šį kartą. Išvakarėse G. W. 
Bush, pradėdamas 36 valandas 
t ruksiant į inauguracijos iškil
mių maratoną, netoli Baltųjų 
r ū m ų dalyvavo muzikinėje 
„Laisves šventėje". 

JAV Senato užsienio reikalų 
komitetas pr i tarė Condoleezza 
Rice paskyr imui į Valstybės 
sekretorės postą- C. Rice, iki šiol 
ėjusi patarėjos nacionalinio sau
gumo klausimais pareigas, taps 
pirmąja JAV valstybės sekre
tore afroarnerikiete. Ketvirta
dienį respublikonų dominuoja

mas Senatas galutinai patvirti
no C. Rice kandidatūrą. Iš 18 
Senato užsienio reikalų komite
to narių prieš balsavo tik du de
mokratai: senatorius John Ker-
ry, buvęs George W. Bush opo
nentas per šiais metais vyku
sius prezidento rinkimus, ir se
natorė Barbara Boxer, akty
viausia C. Rice kritikė per dvi 
dienas trukusius klausymus. 

BOSTON 
FTB ieško keturių kinų, ku

rie, nepatvirtintais duomeni
mis, dalyvauja „nešvarios bom
bos" sąmoksle ir vyksta į Bos
ton, pranešė pareigūnai. Šiuos 
kinus Federalinis tyrimų 
biuras, kuris kartu su Boston 
prokurorais paskelbė jų nuo
t r aukas , nori apklausti. Nu
rodoma, kad šie asmenys, kurių 
ieškoma dėl tiksliai neapibrėž
tos ir nepatvirtintos grėsmės, 
yra Zengrong Lin, Wen Quin 
Zheng, Xiujin Chen ir Guozhi 
Lin. Nė vienas iš keturių minė
tų kinų anksčiau nebuvo įtrauk
tas į jokį stebimų asmenų są
rašą. Pareigūnai apie šią galimą 
grėsmę sužinojo iš anoniminio 
pranešimo. Nors ši informacija 
nepatvirtinta, ji buvo taip rim
tai įvertinta, kad Massachu-
setts gubernatorius Mitt Rom-
ney nutraukė savo vizitą Wa-
shington, DC. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Aštuonių kinų, laikomų 

įkaitais Irake nuo antradienio, 
artimieji ketvirtadienį prašė pa
grobėjų paleisti įkaitus, nes ar
tėja terminas, kada juos grasin
ta nužudyti. Japonijos diploma
tai mėgina patikrinti praneši
mus, jbg pagrobtas vienas japo
nas. Partizanai paskelbė vaizdo 
įrašą, kuriame matyti sargybi
nių saugomi kinų darbininkai, 
kuriuos grasinta nužudyti, jei 
Kinija, per 48 valandas nepaaiš
kins, kaip kinai atsidūrė Irake. 
Kinijos prezidentas Hu Jintao 
paragino pareigūnus Irake ne
gailėti jėgų. kad belaisviai būtų 
paleisti laisvėn. 

Soc ia ldemokra tą ! skyla, koalicija braška 

Atkelta iš 1 psl . 
„Arba 'darbiečiai'. arba so

cialdemokratai išdavė A. Bra
zauską", balsavimo dėl valsty
bės kontrolierės rezul ta tus ko
mentavo L. Bielinis. 

Anot jo. viena iš priežasčių, 
galėjusių priversti Darbo parti
jos atstovus pakeisti savo nuo
monę — balsavimo išvakarėse 
įvykęs konfliktas t a rp finansų 
ministro socialdemokrato Algir
do Butkevičiaus ir Darbo parti
jos vadovo ūkio ministro Viktoro 
Uspaskicho. 

Finansų minis t ras A But
kevičius trečiadienį pareikala
vo, kad ūkio minis t ras V Uspas-
kichas atšauktų savo įsakymą, 
kuriuo buvo sus tabdytas naujų 
paraiškų paramai iš Europos 
Sąjungos (ES) s t ruktūr in ių fon
dų gauti priėmimas. Priešingu 
atveju A. Butkevičius pagrasino 
atšauksiąs įgaliojimus, duotus 
ūkio ministrui priimti sprendi
mus dėl projektų minėtai ES 
paramai gauti tvir t inimo 

Anot politologo, savų prie
žasčių „išduoti" partijos vadovą 
turėjo ir socialdemokratai. 

„Socialdemokratai tarpusa
vyje y1"3 pernelyg susiskaldę, ir 
tai, kad A. Brazauskas stūmė 
vieną žmogų, galėjo būti ženk
las jo oponentams pačioje parti
joje balsuoti už kita kandidatą", 
sakė L. Bielinis. 

Anot politologo, „tai savo
tiškai pasi tarnavo dar ryškes
niam vidinės opozicijos susifor
mavimui socialdemokratų par
tijoje". 

Kaip sake L. Bielinis, pasta
rieji įvykiai Seime yra „ženklas 
A Brazauskui, kad jis nėra ten 
gerbiamas ir nėra autoritetas". 

Politologo teigimu, balsavi
mo rezultatai parodė ir keturių 
partijų — socialdemokratų, so
cialliberalų, VNDPS ir Darbo 
partijos — valdančiosios koalici
jos netvarumą. 

Premjeras A. Brazauskas 
tuo tarpu tvirtino esąs paten
kintas Vyriausybės darbu ir ne

matąs jokios grėsmės valdančio
sios koalicijos skilimui. 

„Prašyčiau neprognozuoti 
ateities, nes gyvenimas paro
dys, kaip bus iš tikrųjų. Nerei
kia nei savęs, nei kitų nuteikti, 
kad mes negalėsime dirbti, nes 
visa Vyriausybė yra pasiryžusi 
dirbti", sakė premjeras. 

Koalicijai atsikvėpti nelei
džia ir opozicija. Jai priklausan
tys parlamentarai žada jau ar
timiausiu metu surengti nepasi
tikėjimo procedūrą Seime vice
pirmininkui Alfredui Pekeliū
nui. Liberalcentristų teigimu. A 
Pekeliūnas, kaip akivaizdžiai 
įsipainiojęs į viešųjų ir privačių 
interesų konfliktą, turėtų būti 
pašalintas iš Seimo pirmininko 
pavaduotojo pareigų. 

Be to, konservatoriai nuo
gąstauja, kad pastarųjų dienų 
įvykiai rodo didėjančią V. Us
paskicho įtaką Vyriausybėje, ir 
kad faktinis jos vadovas yra ne 
A. Brazauskas, bet V. Uspaski-
chas. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKA! 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

DRAUGAS, 2005 m. sausio 21 d., penktadienis 

Fifty seventh lesson. (Fifty 
seventh leson) — Penkias
dešimt septinta pamoka. 
I am out of e v e r y t h i n g , I 
need to go to the g roce ry 
s tore. (Ai em aut af evTything, 
ai nyd tū gou tū tha grousery 
stor) — Man visko pritruko, 
turiu nuvykti į maisto parduo
tuvę. 
Can I go with you , I am out 
of fruits a n d vegetables . 
(Ken ai gou uith jų, ai em aut 
af frūts ęnd vedžtabis) — Ar aš 
galiu su tavimi važiuoti, man 
pritrūko vaisių ir daržovių. 
Sure, I plan to go later this 
af temoon, right nbw I have 
to take the kids to school. 
(Šiur, ai pięn tū gou leiter this 
ęfteraūn, rait nau ai hev tū 
teik tha kids tū skūl) — Žino
ma, aš planuoju vykti vėliau, 
po pietų, dabar reikia nuvežti 
vaikus į mokyklą. 
I wouldn't ask, but my car is 
in the shop, a n d I don't 
have t raospor ta t ion . (Ai 
uodnt ęsk, bat mai kar iz in tha 
šap, ęnd ai dont hev trans-
porteisian) — A š neprašyčiau, 
bet mano mašina dirbtuvėje ir 
neturiu susisiekimo priemo
nių. 
I understand, I vvill be glad 
to take you, I might need a 
ride if my car breaks down. 
(Ai anderstend, ai uii by ględ 
tū teik jū, ai mai t ned e raid 
uen mai kar breiks daun) — Aš 
suprantu, mielai nuvešiu, gal 
kada tu turėsi mane pavėžinti, 

jei mano mašina suges. 
I really apprec iate it, about 
what t ime are you planning 
to go? (Ai ryly apryšieit it, 
ebaut uat ta im ar jū plęning tū 
gou) — Aš tikrai tai vertinu, 
maždaug kokiu laiku planuoji 
važiuoti? 
I wiil be i eav ing right after 
luneh, about one fifteen. (Ai 
vvill bi lyving rait efter lanč, 
ebaut uon fiftyn) — Aš išva
žiuosiu tuoj po priešpiečių, 
maždaug penkiolika po pirmos. 
Can y o u s t o p at the bank? I 
am short of cash, and the 
bank i s o n t h e vvay to the 
store . (Ken j ū s tap et t ha 
benk? Ai em šort af kęš, ęnd 
tha benk iz an tha uei tū tha 
stor). — Ar galėtum sustoti 
prie banko? Man trūksta gry
nų, o bankas yra pakeliui į par
duotuvę. 
I am sorry, I have to be at 
the doctor's a t three, I d o n t 
have t ime to make stops. i Ai 
em šory, ai hev tū by et tha 
daktors et thry, ai dont hev 
taim tū meik staps) — Gaila, 
bet aš tur iu būti pas daktarą 
trečią valandą, neturėsiu laiko 
sustoti. 
Then y o u don't have to pick 
m e up, I don't have enough 
m o n e y t o b u y groceries-
(Then jū dont hev tū pik mi ap, 
ai dont hev inaf many tū bai 
groserys) — Tada tau nereikės 
manęs pa imt i , aš netur iu 
pakankamai pinigų nusipirkti 
maisto. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 

•s _ Landmark 
properhes te 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708~*25-7160 
Mobii 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vcfce Mak 773«S*-7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@woridneLatt.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANT"T£ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - $650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Tai - JŪSM laStraitfe 

ORAUOAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis (versle <*9 metai 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Viima Jaruhenė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

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

Te ismas vėl a t v e r t ė buvusio prez idento bylą 

Atkelta iš 1 psl . 
Liudytojas pasakojo, kad 

2003-ųjų kovą gr įždamas iš Pa
langos telefonu kalbėjosi su J . 
Borisov. Palangoje A. Drakšas ir 
jo žmona ilsėjosi ka r tu su Pak-
sais. 

Teisėjai stebėjosi, kodėl ke
lyje vairuojant automobilį A. 
Drakšui prireikė kalbėtis su J. 
Borisov. 

A. Drakšas J. Borisov pasa
kęs, kad R. Paksas yra nepaiise-
jęs, nervingas ir piktas . 

2003 metų kovo 17-osios pa
vakarę į R. Pakso namus An
takalnyje buvo atvykęs jo drau

gas A. Drakšas bei J. Borisov. 
Į tariama, kad būtent šią dieną 
J . Borisov sužinojo iš R. Pakso. 
kad jo pokalbiu telefonu klauso 
VSD. 

J. Borisov tvirtina apie jo 
pokalbių telefonu slaptą kontro
lę žinojęs da r nuo 1998 metų. 
kai buvo t ikr inama jo vadovau
jamos sraigtasparnių remonto 
įmones „Avia Baltika" veikla. 

Į teisėjų klausimus liudyto
jas atsakinėjo abstrakčiai, daug 
ko teigė neprisimenąs. Tokius 
liudytojo a tsakymus bei teigi
nius „gal buvo, gal nebuvo" tei
sėjai pavadino vaikiškais. 

A. Drakšas buvo paliktas 
teismo salėje, kad pasiklausytų 
J. Borisov liudijimo 

Teisėjų paklaustas, kokie jo 
santykiai dabar su R. Paksu, J. 
Borisov atsakė, kad dabar nėra 
jokių santykių. 

R. Paksas savo kaltės dėl 
valstybės paslapties paviešini
mo niekada nepripažino ir bylą 
vadino politizuotos apkaltos, 
per kurią jis pernai pavasari bu
vo nušalintas nuo prezidento 
posto, tęsiniu. 

Žurnalistams jis sakė, kad 
ir po apeliacinio proceso jis tiki
si likti išteisintas. 

YSIYKOS ARTĖJA 
Jau pats metas ruoštis šiai šventei. 

Velykinė siunta išplauks Vasario 5 d. 
SIUNTINIUS S I U N Č I A M E 1 LIETUVĄ. 
L A T V I J Ą , E S T I J A I R B A L T A R U S I J A 

A TLANTĮC 
ressUorp, 

Mūsų ištaigos: 
8801 S. 78 Th Avc\ BRIDGEVIEVV. IL 60455. Tci:708-599-9680 
Dirbame: Pirm Penk 8 \m < f , T r e c iki 7 p.m.. Sešt. nuo8a.m.- 3 p.m. 

2719W. 71 Str,CHlCACKX 1L 606>29. Tel: 773-434-7919 
Dirbame: Pirm Penk 9 a.nv-5o m.. ŠeSt iki 2 p.m. 

TE b 1-300-77 5-SE N D 
Mūsų atstovai: 

\m Angdo 334 E Santa Aiita. Te1:818-M2-1?19. TėJ:8I8-731-9?77 
Br;>v,-.Coff<v238Main Str.LEMONT. IL 60439. Tei:630-257-33O0 

K;iv.u <ors>.338S. K o r i n ę Ro;d. BURATINE. IL. TėI:.S47-776-7766 

Klubo narei 

Af A 
ELENAI ŠILEIKIENEI 

mirus, nuoširdžiai 
RITĄ ŠERELIENĘ 

užjaučiame dukrą MARGA-
gimines ir artimuosius. 

Beverly Shores AL klubas 

DIDŽIAUSI PICOS 

MĖGĖJAI 
Norvegai picas šlamščia 

taip greitai, kad vargu ar kas 
nors šiuo požiūriu gali juos 
pasivyti, rašo šalies dienraštis 
„Aftenposten". Atrodo, kad be
ribės Norvegijos picos rinkos 
žaidėjams 2004-ieji buvo tiesiog 
klestėjimo metai. 

Puikių veiklos rezultatų 
tikimasi ir šiemet. Pernai nor
vegai nusipirko 50 mln. picų 
(50,000 tonų), kurių vertė siekė 
daugiau nei 3,2 mlrd. Norve
gijos kronų (apie 2 mlrd. JAV 
dolerių). 

Šaldytų picų parduota 
22,000 tonų, restoranuose su
valgyta ir iš jų išsinešta 13,000 
tonų, o namuose norvegai patys 
išsikepė 15,000 tonų picų. 

JDolly Dimples" picerijų tin
klo atstovas Arne Larsen 
Okland sakė, kad kompanija 
šiais metais tikisi parduoti 10 
proc. daugiau picų. Praėję 
metai šiam picerijų tinklui apy
vartos ir pelno požiūriu buvo 
patys geriausi veiklos istorijoje. 

(Iš spaudos) 

SIEKIA PRIVATIZUOTI 
DEBESIS 

Vienas Rusijos teisininkas 
pareiškė pretenzijas į viso 
pasaulio debesis. Vladimir 
Osipov remiasi tuo pačiu įstaty
mu, kuris vienam amerikiečiui 
leido pasisavinti Mėnulį. 

Jis tikisi, kad vėliau debesis 
išparduos aplinkosauginin
kams, kurie galės imtis teisinių 
veiksmų prieš vyriausybes, 
kurios leidžia teršti šias van
dens lašelių sankaupas. „Nu
kentėjusiųjų debesų savininkai 
iš teršėjų galės reikalauti atly
ginti žalą", — pažymėjo V. 
Osipov. 

1980 metais amerikietis 
Deninis Hope pareiškė nuo
savybės teises į Mėnulį. J is 
nusiuntė laiškus Jungtinėms 
Tautoms, Jungtinių Valstijų ir 
tuometinės Sovietų Sąjungos 
vadovybėms, reikalaudamas 
pripažinti jį oficialiu Mėnulio ir 
kitų Saulės sistemos planetų 
bei palydovų savininku. Jis 
netgi paliko joms galimybę 

paprieštarauti . Tačiau, kaip 
beprotiškai tai beskambėtų, D. 
Hope iš minėtų valstybių nesu
laukė nė žodelio. Nuo to karto 
amerikietis pradėjo Mėnulyje 
pardavinėti sklypus, kuriuos 
įsigijo daugiau kaip du milijo
nai žmonių. 

„Laukinių Vakarų užka
riautojai naudojosi tuo pačiu 
principu, kai jie pasiskelbė esą 
šių žemių savininkai", — 
nurodė 48 metų teisininkas, 
gyvenantis Rusijos Krasnodaro 
krašto Jeisko mieste. „Dauge
liui žmonių turbūt nesuvokia
ma, kaip galima privatizuoti 
debesis, tačiau esu tikras, kad 
sulauksiu palaikymo Rusijoje. 
ir tarptautinėje bendruomenė-
K-

Pretenzijos į viso pasaulio 
debesis buvo pareikštos 150-yje 
valstybių, pranešė Rusijos ži
nias klaida. 

(Iš spaudos 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ 

"AT NATIONAL CITY WE DO 
WHAT S RICHT FOR OUR CUSTOMERS. 

JOB FAJR 
Tuesday, lanuary 25th 

Ist session 8:00 am - '2:00 pm 
2nd session 4:00 pm 8:00 pm 

National City Bank 
Operations Center 
5635 South Archer 
Chicago, IL 60638 

National City has the foltovving 
opportunities availabie 

Lockbox rep 
Item Processors 

Data Entry Operator 
Transport Operator 

Remittance Processors 
2nd, srd and Weekwnd Shifts 

Full and Part-Time 

We offer great rates start " Q J 
S1000 hour, plūs a 10°'" shift differentiai 
Experienced. ouallfied ca-dida'f-. - " i < 
etigibite for sign-on bonus ; - ia<i'o- •-> 
offer a business casual dress environrr.ent, 
exetient part-tirne benefits including 
medical and dental, turtion reimbursement 
vacations, free shuttie from the orange 
•ine and parking and morel 

VVe are proud to be an EEO'AA employer 
M/F/D/V. in support of our commitment 
to a drug free work environment, 
National City may eonduet pre-employment 
drug testing. 

National City 

FURNITURE W AREHOUSE 
LOCATED IN WHF.FI.ING IS 

LOOKING FOR M U S PEOPLE TO 
V.ORK ON FRID\Y. S ATI RD \N 

\ND SUNDAY. WBLL TRArN. 
KNOVVEEDGE OF Fl ROPEAN 

LANGL'AGES AND FXPERIEN( K 
IN RETAIL BUSINESS IS 
PRF.FF.R \BI.E. GREAT 

OPPORTT MTY FOR INCOME. 
Pl.F.ASE CALL AT 847-24J»-2004. 

.Draugo" skelbimu 
skyrius 

Tel. l-m-S&S 9500 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6656 S. Kadzfe Crtago,«. 60629 
Ąckytaa. instefcMmas, apterntNfcnes 
— Licensed — Bonded— Insured 

77J 778 4007 
775 531 1833 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
AND LOA> ASSOCIATION Of CHICAGO 

22l2WcstCcrmakRf»ad. Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Oksas, Pr&idem 

Patartuiitįiim Čikagn* u Apytinkią Lietuviams Daugiau Kaip 95 \fetus 

'V, 

mailto:d.i.mayer@woridneLatt.net
http://WHF.FI.ING
file:///BI.E
file:///fetus
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Arthur Tress fotoc 

„tiesa'7 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubo susirinkimas įvyks sausio 
30 d., sekmadienį. Jaunimo cen
tro kavinėje bus kepami blynai, 
kuriais vaišintis galėsite nuo 8 
v.r. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REI
KALŲ skyrius, penktadieniais, 2 
v.p.p. Bočių menėje rodo filmus 
iš Lietuvos. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

45-TO METINIO „LIETUVOS 
prisiminimų" pokylio komitetas 
maloniai praneša, kad dar yra 
bilietų šių metų pokyliui. 
Pokylis įvyks sekmadienį, 2005 
m., vasario 6 d., Chateau 
Bu-Sche, 11535 South Cicero 
Ave., Alsip, IL 60803. Pradžia 5 
v.p.p. Malonėkite atkreopti 
dėmesį, kad nors Chateau 
adresas yra Cicero gatvė, dėl 
geležinkelio pervažos įvažiavi
mas yra iš 115 gatvės. Ši 
pokylių salė turi didelę mašinų 
statymo aikštelę. Dėl bilietų 
skambinti Dian Martin, te l . 
773-376-4779. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugija maloniai kviečia į 
„Užgavėnių šiupinį". Vasario 5 
d., šeštadienį, 6 v.v., Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje, pabendravimas 
prasidės 6 v.v. - 6:45 v.v., me
ninė programa - Ginta Žviliutė, 
akompanuos Manigirdas Mo-
tekaitis. Šokiams gros Algi
manto Barniškio grupė. Stalus 
prašoma užsisakyti iš anksto 
pas Ramūną Buntiną, te l . 
630-969-1316. 

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 
JAV". 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., 
Westchester, IL 60154. 

ČIKAGOS LITUANISTINEI 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. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kuris įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube, 
Li thuanian Hali, 4880 46th 
Ave. North Saint Petersburg, 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas , iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
praneš t i Valei Majauskai te i 
Weinhoefer, 8421 29th Street 
East , Parish, FL 34219, tel . 
941-776-3634, arba Vytautui 
Biretai, 199 Sylvan Ave., Toron
to, ON. M1E 1A4, Canada, tel. 
416-261^4312, e l -paštas : vbire-
ta@rogers.com. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. Jas galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, tur i būti 
išsiųstos į LF raš t inę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Je i tur i te klau
simų, prašome kreipt is į LF 
rašt inę tel. 630-257-1616, faks. 
630-257-1647, e -paš t a s : 
admin@lithfund.org. 

SAUSIO 30 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į šv. 
Valentino dienai skir tų atvi
rukų kūrimo užsiėmimą. Re
gistruotis tel 773-582-6500. 

Č
ikagos kultūros centras 
(Chicago Cultural Cen-
ter, 78 E. Washington 

Street, Chicago, IL 60602) — 
viena iš kelių didžiausių insti
tucijų visose JAV, kur vyksta 
aukšto meninio lygio renginiai 
— parodos, koncertai, susitiki
mai su žymiais kultūros, meno, 
politikos žmonėmis, finansuoja
mi iš miesto biudžeto bei pri
vačių rėmėjų lėšų. Taigi lanky
tojams dažniausiai įėjimas yra 
nemokamas. Neretai renginiai, 
kuriuos aplankyti privačiose 
koncertų salėse ar galerijose 
kainavo ne vieną dešimtį ar net 
šimtą dolerių, čia vyksta ne
mokamai. Ypač tai pasakytina 
apie Čikagos kultūros centre 
organizuojamas parodas. 

Iki vasario 13 d. centre 
veiks vieno įdomiausių ir savi-
čiausių mūsų laikų fotografo 
Arthur Tress fotografijų paro
da, pavadinta „Fish Tank So
nata" (1987—1990). Šis foto
grafijų ciklas yra maža, bet 
svarbi dalis A. Tress kūrybos, 
kuri 2001 m. buvo eksponuota 
retrospektyvinėje parodoje 
„Fantastic Voyage, Photo-
graphs 1956—2000" prestižinė
je „Corcoran Gallery of Art" 
Washington, DC. Kartu su dar 
dviem darbų ciklais „Teapot 
Opera" (1988) bei „Reąuiem for 
a Papemeight" (1994), „Fish 
Tank Sonata" sudaro trilogija, 
kuri kai kuriose A. Tress kūry
bos apžvalgose dar vadinama 
„Wurlitzer Trilogy". 

A. Tress gimė New York. 
Fotografuoti pradėjo, būdamas 
dvylikos metų. Jo pirmieji dar
bai — griūnančių kadaise 
buvusių prabangių vilų Coney 
Island fotografijos. Arthur 
tėvai anksti išsiskyrė: jis liko 
gyventi su viduriniosios klasės 
rajone gyvenusia motina, ta
čiau dažnai lankydavosi pas 
„nouveau riche" kvartale įsi
kūrusį, antrąkart susituokusį 

Skelbimai 
• Amerikos Betuyiu radijas, 

vad. Anatolijus Siutas — j 
i kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per I 

WCEV r145GAB£Tel.773- I 
į 847-4903, adresas 4459 S. 
S Francisco, Chicago, IL 60632. j 

DĖMESIO! 

SKYRELIS „JŪSŲ POŽIŪRIS" 

Daugiausia pokalbių, apmąstymų ir ginčų sukelia poli
tiniai reiškiniai. Lietuvoje šiuo metu aktualiausia ir daugiau
sia diskutuojama tema yra dėl Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus kelionės į Maskvą gegužės 9 d., 
kuomet Rusija žada iškilmingai minėti savo pergalę prieš 
fašistinę Vokietiją. 

Ką Jūs, mieli skaitytojai, galvojate apie tai? Mums įdo
mus Jūsų požiūris. O ir kitiems bus tema pokalbiui. 

Klaus imas: 
Ar turėtų vykti prezidentas Valdas Adamkus į Maskvą, 

gegužės 9 d , ar ne? 

• Taip 

Ne 

Atsakymus siųskite į redakciją, adresu: 
4545 West 63rd Street, 
Chicago. IL 60629 
E-paštas: redakcija@draugas.org 

IEŠKO GIMINIŲ 
Mano tėvelis Skučas Petras, Adomo turėjo 3 brolius: Skučą 

Joną (gyveno ir mirė Lietuvoje), Skučą Antaną (išvyko į Kanadą ar 
Argentiną), ir Skučą Juozą (gyveno ir mirė Lietuvoje). Jų vaikai 
Skučo Jono sūnus Petras išvyko j Ameriką ar Kanadą karo metu 
Skučo Juozo duktė Domicėlė, irgi išvyko prieš karą ar karo metu j 
Ameriką arba Kanadą. 

Jų gimimo metų nežinome, tačiau jie turi būti maždaug 65-85 
metų. 

Iško Skuču šeimos Lietuvoje, ir aš, Danutė Skučaitė-Katinienė, 
Petro Skučo duktė 

turtingą tėvą. Kaip vėliau 
pasakojo pats fotografas, j is 
jautėsi tarsi nuolat migruotų 
tarp dviejų pasaulių, kuriuos 
abu buvo vienodai įdomu 
fotografuoti. 

Asmeninė patirtis vaikystė
je, savotiškas susidvejinimo 
jausmas, ko gero, nemažai 
prisidėjo prie A. Tress kūrybos 
pobūdžio bei interesų lauko for
mavimosi. Nors pats autorius 
ne kartą tam prieštaravo, ta
čiau kritikai jį dažnai priskiria 
vadinamajai New York mokyk
lai (be Tress, jai dar priskiriami 
Ralph Gibson, Duane Michals, 
Les Krims), kuri įkvėpimo 
kūrybai sėmėsi iš teatro, siur
realizmo, biheviorizmo, žinias-
klaidos filosofijos (Marshall 
McLuhan), filosofo, psichologo 
Carl Gustav Jung raštų apie 
sapnų interpretaciją bei psi
choanalizės apskritai. Ir, žino
ma, turtingos ir spalvingos 
asmeninės patirties. 

1962 m. baigęs studijas 
Bard College, kur įgijo menų 
magistro laipsnį, A. Tress 
keletą metų keliavo po pasaulį: 
abi Amerikas, Europą, Centri
nę bei Pietų Aziją. Kelionių 
metu menininkas ne tiek daug 
fotografavo, kiek sėmėsi patir
ties tolesniam darbui. Japo
nijoje jis studijavo Kabuki 
teatrą, Pietų Azijoje bei Mek
sikoje domėjosi pirmykščių 
genčių menu, jų religija bei psi
chologija, mitais ir tikėjimais. 

Grįžęs į New York A. Tress 
kurį laiką dirbo fotožurnalistu. 
Jo fotožurnalistinius darbus 
daugelis kritikų sieja su pernai 
mirusio pasaulio fotografijos 
legenda vadinamo Henri 
Cartier-Bresson įtaka. Ją gali
ma įžvelgti ir vėlesnėje fo
tografo kūryboje. Netrukus A. 
Tress susidomėjo ta fotografijos 
kryptimi, kurios neapleido ir 
iki šiol — teatrine, surežisuota 
fotografija. Čia jis galėjc 

Nepriklausomybės šventė 
Cleveland 

JAV LB Cleveland, OH, apylinkės valdyba ir ALTo 
skyrius rengia Nepriklausomybės šventes minėjimą šešta
dienį, vasario 12 d., 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos didžio
joje salėje. 

Minėjime dalyvaus dvi viešnios: JAV Krašto valdybos 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė ir viešnia iš Lietuvos, dainininke 
Skaidra Jančaitė. S. Jančaitė 1987 m. baigė Kauno Juozo 
Grušo konservatoriją, kur įsigijo chorinio dirigavimo specialy
bę. 2002 m. baigė Lietuvos Muzikos akademiją, solinio 
dainavimo klasę. Skaidra Jančaitė daug koncertuoja 
Lietuvoje, dalyvauja avangardinės ir eksperimentinės 
muzikos renginiuose, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos kon
certuose, festivaliuose Jos repertuare ir operų arijos ir lietu
viškos dainos. 

Šiuo metu, koncertuodama JAV, dainininkė rado laiko 
aplankyti Cleveland ir Nepriklausomybes šventės minėjimą 
padaryti išskirtinai įdomų 

mailto:ta@rogers.com
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jrafijų paroda — dokumentikos 
ir fantazijų „melas" 
panaudoti visas savo teorines 
žinias apie sapnus ir svajones, 
bei išreikšti ta i , ką keliau
damas ir fotografuodamas pa
tyrė praktiškai ir, galiausiai, 
rado būdą kaip fotografijos 
meno priemonėmis per te ikt i 
tokius nematerialius reiškinius 
kaip svajonės. „Iš visų dalykų 
man įdomiausia yra žmonių 
svajonės ir fantazijos", — vie
name interviu pris ipažino 
menininkas. Reikia pažymėti, 
kad fantazijų A. Tress nėra 
linkęs suvienodinti ir apiben
drinti : fotografijose galima 
aiškiai a tskir t i , kad autorių 
domina, kaip žmogus fantazuo
ja skirtingais gyvenimo laiko
tarpiais. J a m ta ip pa t labai 
svarbu, kuo skiriasi vyrų ir 
moterų fantazijos. Beje, A. 
Tress buvo vienas pirmųjų 
fotografų, skyręs didesnį 
dėmesį vyrams, t.y. dažniau 
modeliais r inkęsis vyrus nei 
moteris. 

Ankstyvosiose fotografijose 
labiau dominavo tamsioji žmo
gaus pusė, jo „piktasis antri
ninkas", j u o d o s " fantazijos. 
Vėlesnėje kūryboje sarkazmui 
užleidžia vietą humoras arba 
ironiška pašaipa. Nuo devintojo 
dešimtmečio A. Tress susido
mėjo aplinkosauga, Žemės eko
sistemos būkle. Būtent tai ir 
yra viena svarbiausių „Fish 
Tank Sonata" temų. 

„Fish Tank Sonata" fo
tografijų ciklas atspindi pro
duktyviausią menininko kūry
bos kryptį — tai surežisuotos 
fotografijos. Jų autorius tarsi 
mėgina eiti prieš fotografijos 
„prigimtį" — ne „gaudyti" aki
mirką, ne pasyviai ieškoti ir 
laukti netikėtumo ar kontro
versijos, bet ją sukurt i . Apie 40 
parodoje eksponuojamų spal
votų fotografijų jungia keletas 
dalykų. Visose nuot raukose 
veiksmas surežisuotas toje 
pačioje aplinkoje — didžiu
liame akvariume. 

Beje, t inkamo akvariumo 
j savo idėjai įgyvendinti meni

ninkui teko ieškoti ilgai. 
1 Išvaikščiojęs vos ne visas New 

York ir apylinkių parduotuves, 
jis padarė išvadą, kad gyvū
nėlių reikmenų parduotuvėse 
parduodami akva r iumai yra 
„bjaurūs modernūs daiktai , 
apkraštuoti pigia plastmase". 
Projektas galėjo žlugti. Paga
liau, a tos togaudamas netoli 
Castkill, NY, fotografas užsuko 
į vietinį barą ir atsi t ikt inai 
sužinojo, kad užeigos savininko 
mama gali t u rė t i senovinį 
akvariumą. „Apleistoje palėpėje 
aš nustėrau, išvydęs nuostabų, 
šimto metų senumo akvariumą 
gražiais užapval in ta is kraš
tais", — džiaugėsi menininkas. 

Kitas fotografijas jun
giantis personažas — nedidelė 
žvejo statulėlė, „atkeliavusi" iš 
5-o ar 6-o dešimtmečio namų 
kičo kolekcijos. Visa ciklo idėja 

i 

jungiama tam tikro iš anksto 
sumanyta naratyvo. Kiekviena 
fotografija pasakoja naują tos 
pačios istorijos dalį. Akvariu
mas „apgyvendinamas' vis ki
tais XX a. viduryje vartotais 
žaislais, smulkiais namų apy
vokos niekučiais, kičinėmis sta
tulėlėmis ir pan. Jis pastato
mas realioje lauko aplinkoje, 
dažniausiai — įspūdingo gam
tovaizdžio fone. Tam. kad akva
riumo „gyventojams" rastų tin
kamą aplinką, A. Tress keliavo 
po JAV bei Meksiką net trejus 
metus. Radęs tinkamą „sceno
grafiją", jis apsistodavo netoli 
tos vietos, kruopščiai „režisuo
davo" norimą perteikti istorijos 
dalį, po to padarydavo begalę 
negatyvų, ir tik po daugelio 
bandymų pavykdavo išgauti tą 
vienintelį trokštamą kadrą. 

Negalima nepaminėti ir 
ekologijos temos, kuria A. Tress 
susidomėjo kaip tik kurdamas 
šį ciklą. Viena iš pamokų, 
kurių, nevengdamas humoro, 
burleskos ir ironijos, fotografas 
„išmoko" savo personažą, yra 
suvokimas, kad žvejas dalyvau
ja didžiajame gamtos rate, ir 
kad turi būti dėkingas gamtai 
už savo laimikį. Čia, tiesą 
sakant, yra ir tam tikra proble
ma: gana prikišamai demons
truojamas „susipratimas" gam
tos atžvilgiu gana pavojingai 
pr iar t ina fotografijas prie 
„plakatinio meno" ribos, nors 
neabejotinas menininko talen
tas neleidžia šios ribos per
žengti. 

Kitas, nepaneigiamas ir 
turbūt vienintelis šių A. Tress 
darbų t rūkumas slypi ten, kur 
jie, rodos, turėtų būti sėkmin
gai papildyti . Tai yra prie 
kiekvienos fotografijos „prika
bintas" t rumpas eilėraštis. Kai 
kurie jų yra tiesiog stulbinan
čiai prasti, pvz.: „The jungle of 
your soul; chaotic and steamy/ 
Will sing with summer/ so hea-
ted and dreamy?" ir primena 

nepavykusias pop dainas . 
Belieka patarti arba jų ne
skaityti iš viso, arba leisti sau 
manyti, kad didžioji dalis jų 
buvo parašyti paklausius drau
gų patarimų, apie ką A. Tress 
užsimena parodos kataloge. 

Pati pasakojama istorija — 
daug sudėtingesnė nei galėtų 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. 
(Dėl to, einant į A. Tress ar 
daugelio kitų vienokiam ar 
kitokiam konceptualizmui ar
timų šiuolaikinių fotografų pa
rodas, visada verta bent šiek 
tiek apie jas paskaityti. Nau
jausioji fotografija, kaip ir dau
guma kitų šiandieninių menų, 
dažnai peržengia ne tik žan
rines ribas savo viduje, bet ir 
derina kelias meninės išraiškos 
kalbas. Taip fotografijos paro
dos pavadinime atsiduria muzi
kinis terminas — sonata —, o 
pačios fotografijos jungiamos 
l i teratūriniu naratyvo prin
cipu.) 

Istorijos centre — laimikio 
niekaip nepagaunantis žvejys. 
Ši istorija neišvengiamai in-
tertekstuali: archetipinis kelio
nės motyvas leidžia XX a. žvejį 
lyginti su Odisėju, nes foto
grafijose kuriamos istorijos 
herojus savo klajonėse taip pat 
šio to bekeliaudamas pasimoko. 
Kita paralele, kurią sąmo
ningai norėjo pabrėžti parodos 
autorius — žvejo ir fotografo 
motyvas. Taigi „Fish Tank 
Sonata" galima interpretuoti ir 
taip: kaip žvejas nuolat tikisi 
pagauti didžiausia žuvį gyveni
me, taip fotografas nuolat tiki
si, kad jam „užkibs" geriausias 
gyvenime kadras. Dar galima 
pridėti ir tai, kad dažnas žvejas 
yra ir neblogas melagis, o kad 
menininkai linkę meluoti, 
tvirtino net Platonas. Tai labai 
tinka ir A. Tress, savo darbuose 
jau penkiasdešimt metų mėgi
nančiam sujungti dokumentinę 
„tiesą" ir fantazijų „melą". 

Monika B o n č k u t ė 

// 
Seklyčioje" paminėti Sausio 13-osios įvykiai 

Garsus Lietuvos dainius 
kun. poetas Maironis anks
tyvesniais laikais rašė drąsi
nančias eiles, kurios tinka ir 
šiems laikams. „Kaip vyrai, be 
baimės mes stokim į kovą, kaip 
Milžinas amžių baisus. Meilė 
Tėvynės t ebūna Valdovu ir 
Dievas, kuris valdo visus". 

Šitomis mintimis vadova
vosi Lietuvos laisves gynėjai, 
negailėdami net savo gyvybių. 
Laikas dirba Nepriklauso
mybės kovotojų nenaudai. Tą 
n u m a t ė ir poetas Maironis, 
rašydamas šiuos reikšmingus 
žodžius: „Jei po kovų skaudūs 
pančiai nukr i s ir ateities 
va ikams už tekės nusiblaivęs 
dangus, mūsų kovos ir kančios 
ar jiems besuprantamos bus". 
Poetas buvo teisus, nes mes 
matome daug pavyzdžių da
bartinėje Lietuvoje. 

Elena Sirut ienė — „Sek

lyčios" vyresniesiems popiečių 
programų vedėja suruošė 
sausio 13 d. įvykių paminėjimą. 
Pasveikinusi gausiai susirinku
sius lankytojus, pabrėžė, kad 
šitokie įvykiai turi būti minimi, 
nes tuo išreiškiame pagarbą 
t iems, kurie paaukojo savo 
gyvybę, dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Paminėjimas įvyko sausio 
mėn. 12 d. Paminėjimui panau
dojo Lietuvoje išleistą knygą 
žuvusiems pagerbti. Iš šios 
knygos panaudojo t r i s skai
t inius. Gynėjų skaitinius 
skaitė: Albina Ramanauskienė, 
Laima Vaičiūnienė ir Antanas 
Paužuolis. Po skaitymų buvo 
parodyta vaizdajuostė „Kruvi
nasis sekmadienis", kurią 
parūpino Aušrelė Sakalaitė 
Šioje vaizdajuostėje buvo paro
dytas rusų kareivių žiaurumas 
ir jų barbariškas pasielgimas 
prieš beginklius žmones. 

Žiūrint vaizdajuostę, sunku 
buvo įsivaizduoti, kad šitokius 
žiaurumus galėjo atlikti dvi
dešimto amžiaus kareiviai, ne 
viduramžių barbarai. Šita vaiz
dajuostė parodė, kad norint 
turėti laisvę, reikia padėti ir 
aukų Ginant Televizijos bokštą 
rusų kareiviai nužudė 14 as
menų ir sužeidė netoli tūks
tančio laisvės gynėjų. 

Šios vaizdajuostės žiūrovai 
labai jausmingai pergyveno 
matytus vaizdus, salėje buvo 
mirtina tyla. 

Popietės lankytojai buvo 
dėkingi Elenai Sirutienei už 
šio, Lietuvai svarbaus įvykio, 
paminėjimą. 

Nors dalyviai „ne valgyti" 
susirinko, bet negalėjo atsispir
ti geriausių „Seklyčios" lei-
mininkiu pagaminti '-ms val
giams. 

A n t a n a s Paužuol i s 




