
Istorinis lietuvių 
palikimas Lenkijai. 
Lietuvių kova prieš 
nutautinimą. 

5 psl. 

Permainos Kauno 
Botanikos sode. 

7 psl. 

Cicero lietuviai 
meldžiasi ir aukoja. 
Kokia jūsų nuomonė? 

8 psl. 

Sportas 
* L ie tuvos futbolo vice

č e m p i o n a s Panevėž io „Ek
ranas" kontrol inėse rungty
nėse Latvijos sostinėje 3:1 nu
galėjo „ Jū rma la" vienuolikę, 
kurios var tus gynė Gintaras 
Staučė. 

* Keturio l ikta pergalę iš 
e i l ė s L ie tuvos moterų krep
š in io lygos 'LMKL) reguliario
jo sezono rungtynėse iškovojo 
čempionės titulą ginanti Vil
niaus „Lietuvos telekomo" ko
manda. Penktadienį namuose 
vilnietės 82:59 nugalėjo antrąją 
vietą užimančias Marijampolės 
„Arvi" krepšininkes. 20 taškų \ 
viešnių krepšį įmetė Sandra 
Valužytė. 

* P r a n c ū z i j o s policija 
p a r e i š k ė , k a d pradėjo iš
anks t in i tyrimą įtardama, kad 
šešiskart „Tour de France" dvi
račių lenktynių nugalėtojas 
amerikiet is Lance Armstrong 
vartojo dopingą. Policininkai 
dvi ra t in inku susidomėjo per
ska i tę knygą „Lance Arms
trong paslaptys". Šioje knygoje 
cituojama buvusi dviratininko 
masažuotoja L. Armstrong pa
prašė išmesti rankinę su pre
para ta i s , kuriuos jis naudojo 
1998 m. 

* Naujojo Ukrainos pre
z i d e n t o inauguracijoje Lie
tuvai atstovaus Seimo pirmi
ninkas . 

* L ie tuvos radijo ir tele
vizijos komisi jos pirminin
ku perr inktas Jonas Liniaus-
kas. 

* L i e t u v o s premjeras 
vyks į Lenkija minėti Ausz-
wi t z i švadav imo. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.658 LT 
1 EUR —3.452 LT 

visą sių įaiKų ti/\v istonją. 
Kai kas G. W. Bush kalbą 

laiko mėginimu pateisinti jo 
audringą pirmąją kadenciją, 
paženklintą dviejų karų ir cha
otiškos okupacijos, įvykusių po 
2001 metų rugsėjo 11-osios te
roro išpuolių. Kiti prezidento 
inauguracinėje kalboje įžvelgia 
nemažai ženklų, liudijančių G. 
W. Bush administracijos pasi
rengimą eiti dar toliau. 

Istorijos dėstytojas Allan 
Lichtman iš Amerikos universi-

Prezidentas George W. Bush (v) su dukterimis Jenna (k) ir Barbara (2 iš k) ir žmona Laura (d) inauguracijos 
p o k y l i o m e t u . Reutersnuotr 

stiprumą, jos privalumą", teigė 
A. Paulauskas. 

Jo manymu, tokiais atve
jais, kai balsuojama už asmenį. 

minavimą Seime. Tiesiog vyko 
balsavimas už konkrečią kandi
datūrą, ir žmonės rinkosi tai, 
kas jiems arčiau širdies". 

teto sakė. kad G. W. Bush inau
guracijos kalba „suteikė sau vi
sišką veiksmų laisvę įgyvendin
ti bet kokią politiką siekiant 
laisvės ir demokratijos". 

„Ar tai būtų diplomatija, ar 
Amerikos karinė galia, ar kaž
kieno palaikoma Amerikos kari
ne galia, jis pasiliko sau neribo

tą laisvę spręsti, kokiomis ply
tomis grįsti kelią", sakė A. 
Lichtman. 

Nepaminėjo Irako 

G. W. Bush savo antrosios 
kadencijos inauguracinėje kal
boje nė karto nepaminėjo Irako 

ar žodžio „terorizmas". Tačiau 
prezidentas leido aiškiai su
prasti, kad Amerikos saugumas 
priklauso nuo padėties stabili
zavimo regionuose, kurie „nu
grimzdę į pagiežos ir tironijos 
liūną". 

„Amerikos įtaka nėra neri
bota, Nukelta į 7 psl. 

V. Radžvilas: šėlsmas prie lovio 
Politologo komentaras 

Vilnius, sausio 21 d. 
(ELTA) — Savo didžiojo veikalo 
apie geriausią valstybę pabai
goje Platonas išdėstė ir kai ku
riuos samprotavimus apie jos 
priešybę, kurią vaizdžiai pa
vadino kiaulių valstybe. įžval
gusis mąstytojas ir čia neapsi
riko. Akivaizdu, kad tokia vals
tybe egzistuoja ne vien šio teo
retiko vaizduotėje, nes turime 
mažiausiai vieną gyvą jos pa
vyzdį. Tai — Lietuva. 

Šitaip teigti galima nė tru
putėlio nesvyruojant, nes iš
vysti tokio naujosios valdžios 
veido, o tiksliau — fizionomijos, 
greičiausiai nesitikėjo ne tik ją 
uoliai rinkusieji mylėtojai, bet 
ir aršiausi priešininkai bei kri
tikai. Tiesą sakant, daugelio iš
rinktojo Seimo narių ir jų pas
tangomis suformuotos Vyriau
sybes elgesiui ir veiksmams 
apibūdinti vargu ar betinka po
litologijos sąvokos ir analizės 
būdai — čia gal būtų naudin
giau pasitelkti gyvūnų elgsenos 
tyrinėjimo metodus. 

Nėra prasmės vardinti vi
suomenės kasdien stebimus vis 
naujus šios zooidinės (prime
nančios gyvūnams būdingos) 
elgsenos pavyzdžius. Pasinau
dojus minėta Platono įžvalga, 
visą vaizdelį galima apibūdinti 
tik kaip kažkokį nevaržomą 
kiaulių šėlsmą prie lovio. 

Tačiau toks apibūdinimas 
— tik natūrali žmogiško pasi
piktinimo iškrova, kuri nieko 
nekeičia. Klausimas, kaip keis
ti šią padėtį ir ką daryti, kyla 
savaime, nes sugrįžtantis blai
vus protas kužda, jog ši padėtis 
iš tiesų grėsminga. 

Šiandien greičiausiai jau 
net nuolatos giedrai nusiteikę 
optimistai negali nematyti vis 
gilėjančios prarajos tarp dviejų 
valstybės raidos tendencijų. 
Viena vertus, Lietuva iš pažiū
ros vis labiau tampa Vakarų 
pasaulio dalimi ir susiduria su 
vis naujais iššūkiais. Kita ver
tus , šiuos iššūkius tenka 

Vytautas Radžvilas 
Saul iaus Venckaus ELTA) nuotr 

pasitikti ir mėginti juos įveikti, 
pačioje valstybėje vykstant 
bent jau kol kas nesustabdo
mam politinio ir partinio gyve
nimo nuosmukiui. 

Kad ir kaip kritiškai ver
tintume nepriklausomybę at
kūrusią Aukščiausiąją Tarybą, 
daugiau nei akivaizdu, kad, 
priešingai visiems lūkesčiams, 
vėlesni Seimai ne tik nė iš tolo 
neprilygo jos pasiektiems mo
raliniams ir dalykiniams stan
dartams, bet ir tolydžio juos 
smukdė. 

Jokiame ankstesniame Sei
me nebuvo tiek daug faktinių 
beraščių visomis šio žodžio 
prasmėmis, neturinčių ne tik 
įstatymams leisti būtiniausių 
žinių ir įgūdžių, bet ir elemen
tarios nuovokos apie pačią par
lamentinės veiklos prigimtį bei 
paskirtį. 

Nėra malonu mąstyti to
kiomis analogijomis lyg tyčia 
lemtingu tautos ir valstybės 
gyvavimo tarpsniu. Juk išmin
tingai ir sąžiningai pasinaudo
jusi Europos Sąjungos parama 
Lietuva įgytų vienintelę, grei
čiausiai paskutinę galimybę 
tapti stipria, oria ir klestinčia 
šalimi. Je igu šios galimybės 
bus iššvaistytos arba praleis
tos, valstybes likimas iš esmes 
bus nulemtas. 

A. Paulauskas: prezidentui 
nedera vykti garbinti J. Stalin 
Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas mano. kad Lietuvos 
prezidentui nederėtų vykti į 
Maskvą švęsti pergalės prieš 
nacių Vokietiją metinių, jei pa
sitvirtintų žinios, kad tuo metu 
bus atidengtas paminklas Josif 
Stalin, pelniusiam ..tautų bude
lio" vardą daugelyje Rytų Euro
pos šalių. 

„Jeigu tie faktai, kurie pa
skutiniu metu paaiškėjo, kad 
Maskvoje gegužės 9-ąją bus ati
dengtas paminklas Stalin. pasi
tvirtintų, tai mano apsisprendi
mas būtų aiškus — nevykti", sa
kė A. Paulauskas. 

Jis pabrėžė, kad „dalyvauti 
paminklo atidengime žmogui, 
kuris tiek padarė skausmo Lie
tuvai, žmonėms, kuris vadovavo 
valstybei, kuri okupavo Lietu
vą, po to trėmė lietuvius — tai 
reiškia nuvykti pagerbti bude

lį". 
Šią savaitę Lietuvos am

basadorius Rusijoje Rimantas 
Šidlauskas paprašė Rusijos Už
sienio reikalų ministerijos ofi
cialaus paaiškinimo, ar iš tiesų 
gegužės 9-ąją Maskvoje planuo
jama atidengti paminklą J. Sta
lin. 

" Seimo pirmininkas A Pau
lauskas Lietuvos radijui taip 
pat sakė, kad net ir paneigus 
pranešimus apie paminklo Sta
lin atidengimą, derėtų nepa
miršti, kad gegužės 9-oji „nebu
vo šventinė diena Lietuvai", nes 
po jos šalies okupacija tęsėsi 
penkis dešimtmečius. 

„Todėl nėra tai džiaugsmin
ga diena lietuviams, nėra tai 
džiaugsminga diena mūsų vals
tybei. Todėl apsisprendžiant, be 
abejo, šitos aplinkybės turi būti 
labai svarbios", pabrėžė A. Pau
lauskas. 

Etikos komisija aiškinsis ūkio 
ministro veiksmus 

Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 
—Vyriausiajai tarnybinės eti
kos komisijai teks aiškintis, a r 
ūkio ministras Viktoras 
kichas, sustabdęs paraiškų pri
ėmimą Europos Sąjungos (ES) 
paramai, neįsipainiojo į viešųjų 
ir privačių interesų konfliktą. 

Su tokiu prašymu į komisi
ją kreipėsi Seimo opozicinės Tė
vynės sąjungos vadovas An
drius Kubilius. 

Ketvirtadienį Seime per Vy
riausybės valandą į konservato
riaus Rimanto Dagio repliką, ar 
suspėjo V. Uspaskicho draugai 
pateikti paraiškas iki jų priėmi
mo sustabdymo, ūkio ministras 
atrėžė: „Suspėjo". 

..Šis oficialus ūkio ministro 
atsakymas kelia abejonių, ar 
ministro įsakymas, kuriuo 
sustabdytas konkursas, nėra 
sąlygotas jo privačių interesų, 
nes naujų paraiškų pateikimas 
apsunkintų galimybę laimėti 

konkursą su Vikondos' susivie
nijimu susijusioms bendrovėms 
ir asmeniniams ministro drau
gams", teigė A. Kubilius. 

V. Uspaskichas, kuris yra 
valdančiosios koalicijos narės 
Darbo partijos vadovas, panei
gė, kad paraiškas dėl ES para
mos yra pateikusios su „Vikon-
da" susijusios įmonės. 

„Nė viena nėra. Prieš tap
damas ministru, pasakiau: nė 
viena Vikondos' susivienijimo 
įmone neturi ir neturės preten
duoti į paramą iš ES struktūri
nių fondų. Todėl dešimt kartų 
tam, kuris negirdi, nesiruošiu 
kartoti", sakė V Uspaskichas. 

„Padorūs žmonės negali to
kių klausimų uždavinėti minis
trams. Seimo nariams. Tai ne
turi būti praktikuojama", pikti
nosi ūkio ministras. 

„Kaip dar kitaip gali būti 
susijusios? Gyvenu Lietuvoje. 
Čia yra daug įmonių", sakė jis. 

Valdovų rūmų atstatymui 
paaukota beveik pustrečio 

mili jono litų 
Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 

— Per ketverius metus Valdovų 
rūmų atstatymui Lietuvos ir 
užsienio šalių gyventojai pa
aukojo 2,439,000 litų. 

Privačių lėšų kaupimui 
įsteigtas Valdovų rūmų para
mos fondas, pinigus taip pat 
renka Valdovų rūmų paramos 
komitetas JAV bei Pasaulio 
lietuvių bendruomenė. 

Kaip sakė Valdovų rūmų 
paramos fondo direktorė Indrė 
Jovaišaitė, dažniausiai žmones 
paaukoja po kelis litus apsilan
kę paviljone prie Valdovų rūmų 
Vilniuje — pernai ten užsuko 
apie 42.000 lankytoju. Tarp au
kotojų — ne tik lietuviai, bet ir 
turistai iš Skandinavijos šalių, 
Prancūzijos, Ispanijos ir kitų 
valstybių. 

Tarp skiriančių didesnes 
sumas, I. Jovaišaitės teigimu, 
populiariausia tūkstančio litų 
auka. 

Pirmasis svariausią indėlį 

rūmų atstatymui 2001 metais 
skyrė JAV lietuvis verslininkas 
Juozas Kazickas — jis paaukojo 
100,000 litų. Iki šiol tokio dy
džio aukas yra skyrusios ir pen
kios Lietuvos bendrovės. 

Pagrindinė Lietuvos valdo
vų rūmų atkūrimo finansuotoja 
yra valstybė — planuojama, jog 
iš viso atstatymui reikės 101 
milijono litų. Tuo tarpu priva
čios lėšos skiriamos rūmų ats
tatymo idėjai garsinti , tyri
mams, radinių ir kultūros ver
tybių restauravimui bei įsigiji
mui. 

Pasak I. Jovaišaitės, 2002-
2004 m. iš surinktų lėšų apie 
244,000 litų skirta įvairiems 
projektams paremti — apmokė
tos specialistų išvykos į kitas 
šalis ieškoti medžiagos rūmų 
atstatymui bei garsinti rūmų 
atkūrimo idėją. Taikomosios 
dailės muziejuje atidaryta Val
dovų rūmų radinių paroda, nu
pirkti du XVII. a. gobelenai 

Vyrų krepšinio komandų Eurolygos varžybų B grupes 11-ojo rato rungtv-
nese ketvirtadieni Kauno „Žalgiris" namuose po dramatiško kovos pra
laimėjo .,FC Barcelona" i Ispanija i komandai minimaliu skirtumu 80:81 ir 
patyrė šeštąją nesėkme Nuotr.: M. Timinskas (d) atakuoja ispanu krepšy 

Aliaus Koroliovo (EI.TAi nuotr 
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» Kokiu būdu uždegti?" 
POKALBIS SU 

LAIMA ŠALČIUVIENE 
Romualdas Kriaučiūnas užklausia buvusią Ateities 
šalpos fondo tarybos ir valdybos pirmininkę apie 

fondo atsiekimus ir rūpesčius 

Cleveiando jaunieji ateit ininkai ap lankė mirusiųjų kapus „V isų sielų" kap inėse , vė l in ių p r o g a : p i r m o j e e i lė je , iš 
k: Tomas Pyle, jonas Pyle, Vytukas Aukštuolis, Aras Kl imas, G i e d r ė M i l u t y t ė , M o n i k a Cepuly tė , Ner is K i ima i tė . 
antroj eilėj: Darius Čepulis, Tadas Taraškevičius, Aleksas Abr ian i , S tevenas A b r i a n i , Julytė T o t o r a i t y t ė , Eglė 
Sirvinskaitė, Daina Chmielauskaitė, Al ina C e p u l y t ė . 

— Nuo Šalpos fondo persi
tvarkymo (2002 metais) bu
vote ASF tarybos ir valdybos 
pirmininke. Kokias pareigas 
ASF dabar turite? 
— Pradedant 2005-aisiais 
sutikau rašyti korespondencijas 
i spaudą — svarbu palaikyti 
ryšį su spauda, paruošti me
džiagą tinklalapiams ir t.t. Iki 
šiol nepasisekė surast i asmenų, 
kurie sutiktų tokius darbus 
atlikti, tai išeinant iš vadovavi
mo sutikau rašyti Fondo vardu \ 
spaudą. 
— Kas sudaro naują tarybą? 
Kas jai vadovaus? 
— Tarybą sudaro: Ofelija Barš-
kėtytė-Vainienė, Vytenis Darnu
sis, Pranutė Domanskienė, 
Petras V. Kisielius, Raimonda 
Kontrimienė, Arūnas Liulevi-
čius, Marytė Meškauskai tė , 
Sigutė Mikrut, Juozas Polikai-
tis. Kandidatė Lilė Gražulienė. 
Vadovaus Marytė Meškauskai
tė. 

Ar jau žinoma naujos valdy
bos sudėtis? 
— Valdybai vadovaus Vytenis 
Darnusis. Valdybos sudėtis dar 
negalutinė ir dar reikia ofi
cialaus tarybos pritarimo jai. 
Kada bus atl ikta, pranešime 
spaudoje. 

— Kaip bendrai apibūdintu
mėte pereitą suvažiavimą? 
— Dalyvių skaičiumi kuklus 
'gal buvo 30), turiniu — pras
mingas ir dalykiškas. 
— Kiek jame dalyvavo ASF 
narių, kiek svečių? 
— Tikslaus skaičiaus nebe
turiu. Sužinosime per sekantį 
posėdi. Rodos, kad visi buvo 
nariai. svečių lyg nebuvo. 
— Iš padarytų nutar imų, 
paminėki te k e l e t ą svar
biausių. 
— Jeigu šis klausimas taikomas 
pačiam suvažiavimui, tai nuta
rimų jokių nebūta. Suvažiavi
mas pradėtas bendra narių 
malda. Toliau pristatyti metų 
darbai ir jų apžvalga bei įverti
nimas. Išrinkti trys tarybos ir 
trys revizijos komisijos nariai. 
ASF papildomai dar kas metais 
stengiasi pateikti ateitininkiš-
kų minčių pamąstymui. Šįmet 
Petras V. Kisielius tarė žodį 
apie Dovydaiti ir Šalkauskį bei 
skirtumus tarp jų. Suvažiavime 
siūlymų buvo, bet jie tuo ir liko. 
kadangi siūlyti lengva, bet prie 

atrodo, žymiai darbo prisidėti, 
sunkiau. 
— Ko Šalpos fondo veikloje 
labiausia trūksta? Kaip tai 
pašalinti? 
— Trūksta žmonių, norinčių 
Fondo veikloje dalyvauti. 
— Kaip pašalinti tą stoką? 
Nežinau'. Turbūt reikia žmones 
„uždegti" Fondo 
reikalais. Tuomet 
lieka klausimas 
„Kokiu būdu už
degti?" 

Gal, kai kviečia
me ateiti į talką, 
kreipiamės ne į 
tuos žmones! Gal 
tik reikia Fondą 
daugiau garsinti, 
sukelti susido
mėjimą... Galu
tinio atsakymo 
Jums neturiu. 

— J ū s esate 
man minėjusi , 
kad dabar AŠF 
savo dotacijas 
skirstys tik du 
kartus per me
tus. Tai gal bus 
patogu valdy
bai, bet para
mos gavėjams 
pusmečio lauki
mas gali tapti 
tarsi amžinybe. 
Negi tiek daug tų prašymų, 
kad reikėjo imt is š io 
biurokratinio žingsnio? 
— Aš nelaikyčiau tai biurokra
tiniu žingsniu ar ypatingu 
patogumu valdybai, verčiau 
paprastos tvarkos reikalu. 
Lėšos, kurias galime skirti, 
nedidelės. Yra biudžetas. Šį 
pavasarį paskyrėme per aštuo
nis tūkstančius. Reikia svars
tyti kur parama reikalingiausa, 
kur labiausiai gero padarys. 
Prašymų, nepaisant kiek jų 
būtų, vieni svaresni už kitus. Šį 
pavasarį kada skirstėme teko 
svarstyti aštuonis prašymus — 
taryba skyrė pagal prašymų 
svarbumą. Patenkinti visus 
neturime užtenkamai pinigų. 
Bet jeigu turėtume, tai dar 
nereiškia. kad kiekvieną 
prašymą patenkintume. Jeigu 
Fondas skirs kiekvienam geram 
reikalui, kai tik gauna pra
šymus, gali būti, kad pritruks 
pinigų kai atsiras kiek svarbes
nis reikalas. O truputį palikti 
„atsargai" yra gera strategija. 

kurios stengiamasi laikytis. 
Tačiau, pagrindiniai skirstymai 
tebelieka du kartus metuose. 
— Paskutinio mūsų pokal
bio („Draugas," 2002.11.9) 
pavadinimas buvo „Sukaup
kime milijoną š imtmeč io 
progar Tai buvo prieš dve
jus metus. Apie tą milijono 
sukaupimą žinios gana 
šykščios. Nesijaučia, kad 
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Remkime Ateitininkų Šalpos fondą 
Paaukojus $100 tapsite fondo nariu 

JŪSŲ auka parems jaunus ateitininkus 
Lietuvoje ir išeivijoje 

Vardas pavardė 

Adrpsas 

Miestas, valsitųa, ZIP 

Pridedu S 

Čekius rašyti: Ateitis Relief Fund 
1 2 6 9 0 S Archer Avenue • Lemont IL 6 0 4 3 9 

(Aukos nurašomas nuo valstvbės mokesčių l 

Buvusi Ateities Šalpos fondo tarybos ir valdybos 
pirmininkė Laima Šalčiuvienė su trim ateitininkėm. 
Iš k: naujai išrinkta AŠF valdybos narė Pranutė 
Domanskienė, Įoiita Narutienė ir Danguolė 
Kuolienė. 

būtų buvęs pradėtas koks 
rimtas vajus. Kokia to pro
jekto padėtis šiandien? 
—Žinios „gana šykščios" todėl, 
kad nėra asmens, kuris tokiam 
vajui apsiimtų vadovauti. Ne
formalus vajus veikia — jis bu
vo pradėtas dar dr. Petrui 
Kisieliui vadovaujant Šalpos 
fondui. Aukos, kurios skirtos 
pagrindiniam indėliui tą mili
joną sukaupti „ateina" į iždą ir 
dabar, bet kuomet nėra „varik
lio", tai ne tik žinios šykščios, 
bet ir aukos tam tiksliui, tik
riausiai, mažesnės. 

— Kiek lėšų sukaupta? 
— Taryba nuo pradžios į tą mi
lijoną įskaito visas Fondo 
lėšas, kurios nedalijamos tuos 
du kartus į metus. Skirstomos 
dotacijos iš lėšų. kurios gautos 
per loteriją ar kokį renginį, 
pvz.. metinę vakarienę. Šių 
metų suvažiavimo metu fondo 
ižde buvo arti $450.000. 

Tą milijoną iki užsibrėžtos 
datos sutelkti renkant po 5 ar 
10 dolerių bus labai sunku. 
Tokių aukotojų, kaip a.a. prel. 
dr. Juozas Prunskis, kuris dar 
būdamas gyvas paskyrė ASF 
$100,000. retai matyti. Tikrai 
reikia kviesti aukotojus įtrauk
ti AŠF į savo testamentus, skir
ti palikimus. Atrodo, kad yra 
galimybe ateityje gauti palygi
nus stambią auką, kuri ir būtų 
palikimas. Jeigu tikrai pasi
seks, tai tas aukotojas Fondo 
iždą gerokai pastūmės iki sie
kiamo milijono. 
— Aname mūsų pasikal
bėjime sakėte, kad norima 
milijoną dolerių sutelkt i 
ateitininkų sąjūdžio 100 me-

auka 

Gavėnios 
susitelkimas 
Ateit ininkų namai ir 

Akademinis skautų sąjūdis 
visus kviečia dalyvauti 

Ateit ininkų n a m ų valdy
ba ir A k a d e m i n i s s k a u t ų 
sąjūdis kviečia v i sus atsipa
laiduoti nuo kasdienybės ir 
atvykti į gavėnios sus ikau
pimą šeštadienį vasario 12 
d. Sus ikaupimą praves kun. 
Gedvainis , N e k a l t o Pra
sidėjimo Seserų kapel ionas 
Putname. Registracija pra
sidės 8:30 iš ryto. Bus k lau
soma išpažinčių. Sus ikau
pimas baigsis šv. Mišiomis 
4 vai. p.p. 

Prašome iš anksto užsi
registruoti pas Ireną Poli-
ka i t i enę tel. 630-257-2022 
arba e l e k t r o n i n i u p a š t u 
w w w . j p o l i k a i t i s @ a o l . c o m 

IEŠKOM V A D O V Ų 
JAUNUČIŲ VASAROS 

STOVYKLAI 

JAS vasaros stovyklai rei
kalinga pavyzdingų vadovų! 

Norim moksleivių, kurie 
yra ateitininkai,kalba lietu
viškai, yra veiklūs, ir turi patir
ties su jaunimu. Civilinė 
valdžia reikalauja, kad vadovai 
būtų ne jaunesni kaip 16 m. 
amžiaus. 

Jei norėtumėte būti vadovu 
Jaunučių ateitininkų stovyklo
je, kuri vyks nuo liepos 14 d. iki 
24 d., Dainavoje, prašome 
atsiųsti paštu prašymą ir 
atsakyti raštu į klausimus: 
„Kodėl aš noriu būti vadovu 
JAS stovykloje? ir „Kaip aš 
prisidėsiu prie stovyklos pro
gramos?" 

Prašymai bus priimami iki 
vasario 15 d. (pašto antspau
das). 
Savo prašymus siųskite: 

Laimai Aleksienei 
248 Olmsted Rd. 
Riverside, IL 60546 
Jei turite klausimų, galite 

kreiptis e-paštu: 
la leksa@ameritech.net 

tų jubi l ie jaus proga. Kokiais 
metais tai — tas jubi l ie jus — 
būtų? 
2011 metais. 
— Ar p a b a i g a i dar n o r ė 
tumėte ką pasakyt i? 
Noriu tarybos ir valdybos var
du padėkoti visiems, kurie au
koja Ateitininkų Šalpos Fondui 
ir tokiu būdu remia ateitininkų 
ir ateitininkiškojo jaunimo vei
klą. 
Noriu padėkoti ir J u m s , dr. 
Kriaučiūnai, kad domitės AŠF 
veikla ir savu būdu ją judinate. 
— Ačiū už pas ida l in imą ASF 
realybėmis ir p lanais . Sėk
mės a te i t i e s užmojuose! 

ATEITININKŲ N A M Ų 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Atidėtas iki vasario m ė n . 

Ate i t i n inkų n a m ų me t i 
n i s n a r i ų s u s i r i n k i m a s neį
v y k s saus io 30 d., k a i p a n k s 
č iau buvo ske lb ta , o y r a ati
dėtas iki vasa r io 27 d. 1 vai 
p . p . A t e i t i n i n k ų n a m u o s e , 
L e m o n t e . Visi n a r i a i , a r j a i s 
n o r i n t y s t ap t i , y ra kv ieč iami 
dalyvauti . 

Dažnai pasižiūrėkite 

www.ateitis.org 

D e r m a t o l o g i j o s l igų ir o d o s vėž io 
spec ia lybė , k o s m e t i n ė c h i r u r g i j a , 

v i so ve ido a t j a u n i n i m a s 
BTJTH J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GAJLE SABALIAUSKAS, M D . 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Speciailsts 
15900 W. 127*1 S t Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage, Edward ir Bmhurst Sgoninėms. 

EDMUNDAS VdNAS, MEL, SC . 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel7773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS 2UOBA, M.D. 
AKigiJGOS-OlIRURGUA 
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 

TERESĖ KAZLAUSKAS MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tel. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

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

Ausų, Nosies, Gerkles Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W CoHege Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel 708 J61 9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
MMMuai twfcjiiMrjayoiicbreaBliBs#uxm 

Dr. V I U U S MIKAITJS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 SL Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. UNA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 & Krgay Hwy, V\*wbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Ekjin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
B< Grove: 847-718-1212 
www.illhxMspain.com 

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

Uetuvems sutvarkys danfc už poenamą karia. 
Susitarimui katėti anatskat aitą ieUMškai. 
4647 W 103 S t Oak Lawn, IL 
55 E WasNngton, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260 

Dr. Vida LPuodžiOnJenė 
Healthy CormecUon 
CNropracfc&Rahab 

OMc 
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, 

Šule 20iy202, Lockport B. 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kabame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAJTIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 706-423-6114 

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 
CHIROPRACnC PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, loMo, gatae staumų 

(ir migrenos), sporMu. traumų t 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 706-423-5155. 

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

9 8 3 0 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. PRASADTUMMALA, 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 W127 St #106, Patas Hts,iL 60463 

T e l . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS UGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. ORINIS, MD 
lnkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical 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 

630852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 Si Chicago, L 60855 
773-233-0744 arta 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DJXS. 
Dantų gydytoja 

10745WintersetDr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DAUTU GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S . 6 4 0 Kingery Highvvay 

WH!owbrooR, IL 60527 
Tel. 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KAfOOJOGAS-ŠFOES 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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ŠILUMOS ĮSTATYMAS NEUZLOPO PASENUSIOS 
ENERGETIKOS RŪBO 

KĘSTUTIS PRANCEKVIC1US 

Atėjus žiemai, kaip kasmet 
ne vienas iš mūsų susimąs
tome — ar neapkar t ins gyveni
mo šildymo sezonas. Grėsmin
gos žinios apie ketinimus pa
branginti elektros, dujų, kitų 
energijos resursų kainas, daž
nam žmogui iš tiesų kelia vos 
ne šoką! Be abejo, džiaugtis dėl 
to nėra ko — juk iš savo sun
kiai uždirbtų varganų pajamų, 
daugiau nei pusę reikės 
„aukoti" monopolinėms ener
getikos įmonės. Dar prieš ke
letą metų vienas k i tas didesnio 
ar mažesnio miestelio gyvento
jas, išgirdęs apie pasaulyje eg
zistuojančius alternatyvius 
energijos ša l t in ius , pradėjo 
puoselėti pakankamai rimtus 
planus — atsisakyti nuo soviet
mečio veikiančio centralizuoto 
šildymo ir savo valdose įsi
rengti atskirą šilumos ruošimo 
bei tiekimo sistemą. Kalbama, 
kad taip padarius, ne tik jau
kiau gyvensi, bet ir sutaupysi 
nemažai pinigų... 

Senų skolų naš ta 

Šią naujovę vieni pirmųjų 
Lietuvoje daugiau nei prieš 
porą metų ryžtingai pasišovė 
įgyvendinti Alytaus rajono, 
Daugų miestelio gyventojai. 
Daugeliui minėta šilumos ūkio 
decentralizacijos istorija tik
riausiai gerai žinoma. Prisimin
sime, jog 2001 m. vasarą 
Daugai atsisakė centralizuoto 
šilumos t iekimo. Rudeniop 
senąją katilinę, naudotą ligo
ninei bei mokykloms apšildyti, 
pakeitė brangiai kainuojan
čios keturios naujos katilinės. 
Be to, daugiabučių namų 
gyventojams, nor int įsivesti 
šilumą, dar prieš tai reikėjo 
apsirūpinti malkomis, pra
gręžti namų sienas ir įstatyti 
kaminus bei dūmtraukius, o po 
to atskirai įsirengti katilus. 
Tačiau atėjus žiemai tokia 

" „reforma" miestelyje sukėlė 
pasipiktinimų ir nusivylimų 
audrą — 212 daugiabučiuose 
namuose gyvenančios šeimos 
savo kailiu pajuto šilumos 
ūkio „modernizacijos" pasek
mes. 

Vietos gyventoja Ona Ka
valiauskienė, su nerimu su
laukusi žiemos, teigė, jog at
šalus orams, jų bute tempera
tūra dažniausiai pastaruoju 
metu tesiekiavos 12 laipsnių 
šilumos. Bet ir tokią tempera
tūrą išlaikyti pavyksta, jeigu 
katiluose beveik be perstojo 
kūrenamos malkos.... Pasak 
daugiškės, į šios naujovės pin
kles gyventojai buvo įvilioti 
tuometinės rajono valdžios. 
Kaip pamename, dar 2000-ųjų 
pabaigoje į Alytaus regioną 
atėjusios garsios prancūzų 
kompanijos „Dalkia" dukteri
nė firma „Litesko" tiekti ši
lumą Daugų ir kitiems mūsų 
rajono miesteliams sutiko tik 
už didesnę kainą negu Alytaus 
miestui. Rajono valdžia 
net rukus apsiprendė pasukti 
šilumos ūkio decentralizacijos 
keliu ir šį tikslą realizuoti 
būtent Dauguose. Daugiau nei 
porą milijonų li tų rajonui 
kainavęs šilumos ūkio per
tvarkymas apsunkino kelių 
šimtų vietos gyventojų dalią. 
Kai kurie iš jų ir šiandien dar 
priversti jaust i sunkią skolų 
naštą už brangiai įsigytus 
katilus bei įrangą. 

Milijardai iš dangaus 
nebyra 

Prieš pusantrų metų įsi
galiojus ilgai lauktam Šilumos 
įstatymui, nemaža dalis Lietu
vos miestų bei miestelių gy
ventojų vylėsi, jog šiuo doku
mentu, į teisinančiu daugia
bučių namų šildymo ir karšto 
vandens tiekimo sistemų pri

valomus reikalavimus, bus gali
ma išvengti visokiausių kurio
zų. Kaip žinia, šilumos vartoto
jus bene labiausia glumina, kad 
kiekviename mieste ar rajone 
už šilumą tenka mokėti skirtin
gus mokesčius. Bet ta šiluma 
lepinasi, toli gražu, ne visi. Be 
abejo, daug ką neramina ir ko
ne kiekvienoje savivaldybėje 
priiminėjami skirtingi normi
niai teisės aktai, susiję su šilu
minės energijos aprūpinimu, jos 
tiekimu. Ką tik minėta Daugų 
miestelio istorija puikiai ilius
truoja per pastarąjį dešimtmetį 
susiklosčiusią kuriozišką si
tuaciją, spendžiant sudėtingas 
šilumos ūkio sistemos proble
mas. 

Apie šilumos ūkyje laikinas 
permainas, jų perspektyvas ir 
sunkumus, taip pat ir apie nau
jąjį Šilumos įstatymą pakal
bintas žinomas energetikos sri
ties žinovas ir specialistas, in
žinierius Rimantas Cicėnas pri
pažino, jog šilumos ūkio per
tvarkymo klausimai yra ir visa
da bus aktualūs ne tik Lietu
voje, bet ir visame pasaulyje. 
Pas inaudodamas tarptaut ine 
pat i r t imi , pašnekovas tikino, 
kad tas sudėtingas šilumos ūkio 
decentralizavimas iš tiesų turi 
ne tik privalumų, bet ir 
trūkumų. 

„Argumentuojantys už mo
nopolio panaikinimą šilumos 
ūkyje, tvirtina, jog šitaip pasiel
gus, gyventojai pagal savo po
reikius galės lengviau regu
liuoti šilumos tiekimą, raciona
liau ir pigiau naudoti vietinius, 
ne iš Rusijos atsivežtus energi
jos resursus, be to, šilumos 
gamybą atidavus pačiam var
totojui, savivaldybėms pigiau 
kainuotų įrengti šilumos tieki
mo sistemą. Tačiau antra ver
tus, nepa-mirškime, jog šilumos 
vartotojams, besinaudojantiems 
centralizuota tiekimo sistema, 
gerokai sumažėja įvairiausių 
rūpesčių — mažiau teršiama 
aplinka, be to, ir šilumos ener
gijos tiekimas yra patikimes
nis, saugesnis", — tikino R. 
Cicėnas. 

Daugelyje Europos šalių, 
ypač mums artimesniame 
Skandinavijos regione, pasak 
pašnekovo, per pastarąjį de
šimtmetį centralizuotos šilumos 
tiekimo apimtys gerokai išaugo 
ir, lyginant su individualiu 
šildymu, jis yra netgi konku
rencingas! Štai Danijoje, kur 
didelis dėmesys skiriamas val
stybiniam šio sektoriaus regu
liavimui, per 20 metų centra
lizuotas šilumos tiekimas padi
dėjo nuo 30 iki 50 procentų. 
Toks pasitikėjimas centralizuo
tu tiekimu išaugo ir dėl to, kad 
gyventojams nereikia kvaršinti 
galvų kaip apsirūpinti kuru, 
sumažėjo ekologinė tarša . Ir 
mūsų šalyje, kaip rodo Lietuvos 
šilumos ūkio tiekėjų asociacijos 
parengti statistiniai duomenys, 
daugiau nei pusę suvartojamos 
šilumos yra tiekiama centra
lizuotai. 

Rizikingi eksperimentai 

„Eksperimentuoti su šilu
mos ūkiu, nuodugniai neištyrus 
peršamų naujoviškų idėjų po
veiki ir galimas pasekmes — 
rizikingas dalykas. Gaila, kad 
tuo "bandomuoju triušiu' tapo 
Daugų miestelis", — sakė R. 
Cicėnas. Anot jo, šį miestelį 
kažkuria prasme tokiam eks
perimentui pastūmėjo buvusios 
rajono valdžios neryžtingumas 
ir menka kompetencija deran
tis su „Litesko". Kita vertus. 
reikia pripažinti, jog didžiųjų 
miestų termofikacinėse elek
trinėse pagaminama šiluminė 
energija yra pigesnė, kadangi 
tokiu atveju ta gauta šiluma 
faktiškai tampa atliekiniu pro
duktu. Žinoma, Kaune ir 
Vilniuje gyvenantys žmonės, 
vienu metu šilumą ir elektrą 

gaunantys iš termofikacinių 
elektrinių, gali labiau jaustis 
padėties šeimininkais, negu, 
tarkime Daugų, Simno ar kitų 
šalies miestelių gyventojai. 
Panašias ar kitokias elektrines 
per artimiausią dešimtmetį nu
matoma pastatyti Šiauliuose, 
Panevėžyje, Marijampolėje ir 
Alytuje". 

Pašnekovo nuomone, Dau
guose, kaip ir kituose mažes
niuose miesteliuose, s ta tyt i 
elektrinių nėra prasmės, nes 
ten, palyginti, būtų labai mažas 
jų pagamintos šiluminės energi
jos poreikis. Europos Sąjungos 
direktyvose vieningai pasisako
ma kaip tik už šilumos ūkio sis
temos centralizaciją didesniuo
se miestuose, beje, labiau pa
naudojant tose termofikacinėse 
elektrinėse sukauptą atlieka
mą energiją. Prityręs ener
getikos specialistas apgailesta
vo, jog tuo tarpu didžiausiose 
šalies elektrinėse — Visagine 
bei Elektrėnuose — didesnė 
brangiai pagaminamos šilu
minės energijos dalis mūsų var
totojams yra nuostolinga vien 
dėl to, kad ta šiluma yra šildo
mas oras, vandens telkiniai. 

„Norint sukurt i tvirtesnį 
mūsų valstybės ekonominį 
pamatą, visų pirma turėtume 
pasirūpinti kaip panaudoti savo 
šalyje esančius resursus — 
medienos atl iekas, durpes, 
š iaudus, geoterminę šilumą, 
biodujas. Tinkamai pritaikius šį 
lankstesnį ir veiksmingesnį 
šilumos panaudojimo metodą, 
nereikėtų buvusiems vyres
niems broliams iš Rytų kasmet 
atseikėti sunkiai uždirbtus mi
lijardus. Investavus bent dalį tų 
lėšų Lietuvoje, be abejonės, 
sust iprintume savo valstybės 
ekonominį, socialinį potencialą. 
Tokiu atžvilgiu ir tas supeiktas 
Daugų eksperimentas, ko gero, 
nėra beprasmis, manau jis dar 
ne sykį bus kartojamas kituose 
miesteliuose. Tik reikėtų 
palinkėti, kad tokiems daly
kams būtų rimčiau, geriau 
pasirengta", — sakė R. Cicėnas. 

į s tatymų painiava 

Energetikos specialistų 
vertinimu, priėmus naująjį 
Šilumos įstatymą, per keletą 
metų bus galima kurti lanks
tesnę ir aiškesnę šalies šilumos 
ūkio strategiją bei kryptis. Iki 
šiol beveik 15 nepriklausomy
bės metų Lietuvoje su šilumos 
ūkiu buvo tik eksperimentuoja
ma. Naujuose dokumentuose 
aiškiau apibrėžiamos vartotojų 
teisės bei pareigos, be to, tarp 
jų ir šilumos energijos tiekėjų 
bus sudaroma ne viena sutar
tis, kaip buvo anksčiau, bet trys 
— dėl karšto vandens gamy
bos, šilumos tiekimo šildymui ir 
dėl šilumos ūkio sistemų 
eksploatavimo sąlygų. 

Pasak energetikos specia
listo R. Cicėno, sulaukus ilgai 
laukto įstatymo, mūsų šalies 
šilumos ūkyje galbūt pagaliau 
sulaukėme ir elementaresnės 
tvarkos, ypač teisės srityje. 
Tiesa, Šilumos įstatyme R. Ci
cėnas pasigenda didesnio dė
mesio daugiabučių namų ben
drijoms, be to, dar reikėtų la
biau akcentuoti ir kitų kategori
jų šilumos vartotojus. Šiame 
dokumente aktualiausi išlieka 
šilumos gamybos, supirkimo, 
tiekimo, sutarčių su vartotojais, 
bet ne vartojimo klausimai, 
kuriuos turėtų reglamentuoti 
daugiabučių namų savininkų ir 
kitų vartotojų teises apibrė
žiantys įstatymai. Pašnekovas 
priminė, jog dienos šviesą 
netrukus turėtų išvysti dau
giau nei 20 poįstatyminių aktų, 
reglamentuojančių juridinę ši
lumos ūkio veiklos pusę. Svars
tant ir analizuojant teorines 
Šilumos įstatymo įgyvendinimo 
nuostatas , kol kas dar būtų 
sudėtinga prognozuoti, kaip 
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visa ta i pasiteisins realiame 
gyvenime. 

Iki norvegų mums d a r toli 

Ka lban t i s su prityrusiu 
energetikos specialistu, užda-
vėme j am ir vieną „provoka
cinį" k laus imą — o gal šis 
Šilumos įs ta tymas galėtų su
taikyti daugelį šilumos energiją 
tiekiančių įmonių ir šios ener
gijos vartotojų? Kaip minėjome 
pradžioje, iki šiol kiekvienos su 
šilumos energi ja susijusios 
įmonės, savivaldybės priiminė
jami tarpusavyje nesuderinami 
norminiai ak ta i t iktai kiršina ir 
jas pačias ir gyventojus. 

„Gyventojus pirmiausia 
kiršina ne t iek įstatymai ar 
savivaldybių nutarimai, — aiš
kino pašnekovas. — Visų pir
ma, tą nesan ta iką sąlygoja 
mūsų šalyje vyraujantis men
kas pragyvenimo lygis, kitaip 
sakant — ubagystė! Antai, net 
90 procentų Norvegijos gyvento
jų šildymui naudoja elektros 
energiją, mokėdama už kilovat
valandę apie 1 litą. Ir jie vi
siškai neskaičiuoja tos energi
jos savo daugiabučiuose na
muose, atsiskaitydami tik pa
gal plotą ir bendrą viso namo 
skatiklį. Pasirodo, norvegams 
taip daug paprasčiau. Bet tie 
dideli pinigai vidutiniškai su
daro vos 8 proc. norvegų šei
mos biudžeto! Kai mes šitaip 
gyvensim, gal ir tų vaidų bus 
mažiau". 

Pašnekovo nuomone, nema
žos įtakos vaidams turi ir vers
lo konkuren t a i . Pavyzdžiui, 
dujų į rangos tiekėjai, ne tik 
aktyviai reklamuojantys savo 
protokolą, bet ir darantys lem
tingą įtaką įstatymų kūrėjams. 

T a u t i š k a uo lumu toli 
n e n u v a ž i u o s i m e 

Pokalbyje užsiminėme ir 
apie kitą ne mažiau daugumai 
Lietuvos gyventojų aktualią 
problemą. Pagal ES reikalavi
mus, nuo pernai metų šilumos 
energija f iziniams ir juridi
niams asmenims buvo pabran
gina ne 9, o 18 proc. PVM tari
fu. Taigi, savaime suprantama, 
jog dėl to gyventojams dar la
biau pakilo šildymo kainos. Tie
sa, dėl to, beje, buvo sunerimę 
ne tik gyventojų, bet ir ener
getikos ūkio atstovai, net kele
tas buvusių Seimo narių. Šilu
mos tiekėjų asociacija dar aną 
pavasarį kreipėsi į Vyriausybę, 
kad PVM už gyventojų naudo
jamą šilumą dar nebūtų didina
mas ir a t idedamas bent porai 
metų. Vyriausybė netrukus po 
to susigriebė ir priėmė spren
dimą kompensuoti dalį išlaidų 
už šildymą. 

„Iš tiesų, kad priskaitymai 
už naudojamą šilumą skiriasi, o 
ta šiluma, beje, tiekiama, tuo 
pačiu vamzdžiu ir matuojama 
vienu apskai tos prietaisu, o po 
to teoriškai paskirstoma į du 
pavadinimus, ta i tas atskyri
mas, žinoma, atrodo absurdiš
kas, — savo nuomonę išreiškė 
R. Cicėnas. — Šiaip, PVM, kaip 
ir visme pasaulyje, t un būti 
skaičiuojamas, tačiau apsi
spręsti dėl jo dydžio — jau ne 
energetikų, o politikų reikalas". 

ES reikalauja suvienodinti 
PVM visoms prekėms bei 
paslaugoms, bet derybininkai 
juk galėjo lengvai susitarti dėl 
to PVM atidėjimo gal net 10 
metų, bet dėl to niekas laiku 
nesusigriebė. Keisčiausia, jog 
Lietuva, skubėdama aplenkti 
kitas kandidates , stengėsi kuo 
greičiau pr i tar t i beveik visiems 
ES reikalavimams. Štai Čekija, 
pasak R. Cicėno, už šilumą 
renka tik 5 proc. PVM ir taip 
dar galės da ry t i ilga laika. 
Taigi, dėl to neatodairiško 
skubėjimo ir galbūt tautiško 
nuolankumo, kaip matome, ne 
visada naudos sulaukiame' 

DANUTE BINDOKIENE 

Platesniu žvilgsniu 
į gegužės 9-ąją 

Debatai kaista, o klausimas taip ir lieka 
neatsakytas: vykti, ar nevykti į Maskvą gegužės 
9-ąją? Tačiau dabar klausimas, atrodo, šiek tiek 
pasikei tęs . Svarstoma, kas atsitiktų, jeigu 
Lietuva būtų vienintelė kviestoji valstybė, 
nedalyvausianti Rusijos prez. Putin ruošiamoje 
Pergalės šventėje? 

Problema nebūtų tokia opi, jeigu visos vals
tybės. Sovietų Sąjungos okupuotos ar paliktos 
Maskvos įtakai po Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos, vieningai nutartų iškilmėse nedaly
vauti. Bet tokiomis svajonėmis nėra ko guostis, 
nes, kaip žinome, tų valstybių solidarumas, jei 
apskritai toks kada buvo, jau suiro. 

Jeigu Lietuva vienintelė atsisakys vykti į 
Maskvą, kokios bus to atsisakymo pasekmės? 
Ar tai pakenks „draugiškiems ryšiams" su 
Rusija? Ar užsienis, pradedant Rusija, apšauks 
Lietuvą nacių sąjungininke? 

Viena aišku: į iškilmes jokiu būdu neturėtų 
vykti Lietuvos prezidentas. Jeigu jau kitos 
išeities nebus ir reikės dalyvauti toje „pergalės 
šventėje", galbūt atstovauti Lietuvai galėtų 
Seimo pirmininkas (jokiu būdu ne premjeras ar 
kuris kitas valdžios žmogus). A. Paulauskui 
nuvykus į Maskvą, būtų, kaip sakoma, „ir vil
kas pasotintas, ir avis tik truputį apkramtyta". 
Nes būtent Seimo pirmininkas ir yra „antras po 
prezidento", galintis jį pavaduoti ar laikinai 
perimti pareigas Prezidentūroje. 

Iš jau gautų atsakymų į „Draugo" anketą 
dėl Lietuvos prezidento vykimo į Maskvą 
matyti, kad bent 95 proc. pasisako už nevy-
kimą. Vienas pasiūlymas, išspausdintas šios 
savaitės laiškų skiltyse, yra vertas dėmesio. 
Laiške patariama gegužės 8-9 d. Lietuvoje su
ruošti visų, okupacijų metais žuvusių, nužu
dytų, tremtinių, kalinių ir kitaip nukentėjusių 
prisiminimą bei pagerbimą, būtinai įjungiant ir 
žydų tautybės žmones, taip pat patyrusius 
persekiojimus ir Vokietijos, ir Sovietų Sąjungos 
okupacijos metais. 

Nepaisant, kad Lietuva jau mini Vilties ir 
gedulo dieną birželio mėnesį, čia siūlomoji 
turėtų būti vienkartinės susikaupimo dienos, 
prisimenant, kad iš esmės Lietuvai (ir kitoms 
Rytų bei Vidurio Europos valstybėms) Antrasis 
pasaulinis karas nusitęsė dar maždaug pus
šimtį metų. Oficiali jo pabaiga, patvirtinta Jal
tos konferencijoje trijų sąjungininkų parašais, 
mums reiškė dar ilgos ir skaudžios okupacijos 
pradžią. (Karaliaučiaus krašto okupacija ir 
dabar tebesitęsia, net žlugus Sovietų Sąjungai, 
kuriai tos vietovės buvo tik laikinai pavestos.) 
Kadangi tomis dienomis Lietuvos prezidento 
vieta yra tėvynėje, o ne Maskvoje, Lietuvai „per
galės šventėje" gali atstovauti ir kitas asmuo. 

Dabar jau žinoma, kad Rusijos prezidentas 
turi ir daugiau kortų rankoje. Tarp kitų 
numatytų iškilmių gegužės 9-ąją bus atideng
tas paminklas visiems Ja l tos konferencijos 
dalyviams, taigi ir Stalinui! (O gal, taupant 
rublius bei laiką. Stalino s ta tula bus parsivežta 
iš Grūto parko?) Koks visgi bjaurus pasityčioji
mas iš milijonų rusų, ukrainiečių, lietuvių, len
kų (Katyno žudynės!) ir kitų, nužudytų Stalino 
įsakymu! 

Ir ko galėtume tikėtis iš buvusio KGB auk
lėtinio? Tai akivaizdus priminimas ir lietu
viams, kurie noriai į aukštas valdžios vietas 
renka ar skiria buvusius KGB pareigūnus, 
komunistų partijos „grietinėlę" bei kitus Krem
liaus padlaižius. Ar dėl to pasirūpinama po 
„devyniais užraktais" įslaptinti KGB archyvus 
(arba juos išvežti į „saugią vietą"), kad dar dau
giau „ylų iš maišo" neišlįstų? 

Jeigu buvusiems pavergtiems kraš tams 
prez. Putin šventėje ir bus atstovaujama, reikia 
tikėtis, kad jie bent turės pakankamai išmin
ties vieningai boikotuoti Stalino paminklo ati
dengimą ir tuo parodyti pasauliui, kad jokiu 
būdu nenusilenks prieš savo tautos žudiką 
Bent tokiu būdu dalyvavimo iškilmėse kaltė 
būtu išpirkta. 

Nr. 12 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

Į tą pareiškimą įrašiau, kad aš vokiečių oku
pacijos metu globojau tuos vaikus ir kitus jų tau
tybės žmones. Jis stebisi, už ką mane buvo 
iš t rėmę. Bendrai pagyrė mano laikymąsi ir 
pasakė, kad aš protingai padariusi, kad niekur 
nesikreipiau su pareiškimais ir niekur nelandžio
jau . J ie patys, jei reikės, mane pasikvies ar pas 
mane ateis. Dar buvo pasiūlyta, kad jus grįžtu
mėte į Lietuvą... Jis taip pat patarė reikalus tvar
kyti vietoje, kad nereiktų važinėti į Vilnių a r į 
Maskvą, nes man tai butų per sunku. Nežinau, 
kaip viskas atrodys vėliau, o pradžia gana maloni. 

Iš Vidutės jau gavau du siuntinius, iš 
Kotrinėlės vieną ir vieną iš Londono. Siuntėjas — 
Bražėnas. Manau, kad tai buvo Algimanto. Tavo 
vaistus „Serpasi!" jau baigiu. Man jau, Niliute, 
daugiau nieko nebesiųsk, tik vaistu. 

Galgi ir susitiksime9 Anksčiau beveik vilties 
neturėjau. O vis dėlto kaip yra gera kam nors 
padėti, kad ir tiems vaikams. Ta Eva, kad ir 
melagė, vis tiek man buvo jos gaila. 

Birželio 13 d. Ugnelės gimimo diena ir kartu 
vardo diena. Siunčiu jai mano širdingiausius 
sveikinimus. I šį laišką įdedu jos mamos su ja ant 
rankų fotografija. Pas mane yra ir daugiau 
Ugnelės fotografijų. Galėčiau jai nusiųsti. 
Bučiuoju tave. Mama 

Dar nespėjau uždaryti voko, o laiškanešys 
atnešė tavo laišką, dar su taip brangia dovana — 
rožantėliu. Dieve mano. kiek jūs visi man teikiate 
džiaugsmo ir laimės' Neseniai gavau panašų 
laišką iš Vidutės O tų žodžių gražumas! Skaitau. 
Darosi taip graudu: Man rodos, aš jums nieko 
ypatingo nepadariau, kad jūs man tiek meiles 
reiškiate ir žodžiuose, ir darbuose. Tegul Dievas 
jums už tai atlygina. 

Dar keliais žodžiais grjšiu prie mūsų bendro 
reikalo. Kaip jau minėjau, man dabar teks daug 
kalbėtis. Jeigu tas ponas man bus toks nuoširdus, 
kaip jis pirmame pasikalbėjime pasirodė, tai. 
atrodo, viskas eis sklandžiai. Tai man labiausiai 
neramu dėl tavęs, Niliute. Kiek pastebėjau, tau 
reiškiama daugiausia simpatijos ir pageidauja
ma, kad grįžtum į tėvynę... J tai aš atitinkamai 
atrėmiau, jeigu manęs ir neišleistų, šiuo metu 
negrįžkite į tėvynę. Tvarkykitės ten. Dabar turi 
gražinti iš Sibiro visus tremtinius. Matysime, kas 
bus vėliau... Tau gi reikia dar baigti mokslą. 

egzaminus laikyti, o čia atvažiavus vėl viską iš 
pradžių pradėti. Tai kada gi lieka gyventi?.. 
Įsiskaityk mano laišką ir taip susitvarkyk, kad 
niekas nekenktų... Mama 

Utena , 1958 gegužės 1 

Brangus mano sūnau Algimantai. 
Pirmais šio laiško žodžiais noriu tave 

pasveikinti su beartėjančia tavo gimimo diena 
gegužės 21 d. Turiu daug vilties, kad kitą tavo 
gimimo dieną jau galėsiu tave su motiniška meile 
glausti prie savo mylinčios širdies. Jau surinkau 
visus dokumentus, užpildžiau anketas, parašiau 
labai smulkiai savo autobiografiją, padariau 
viską, kas reikalinga, paduodant pareiškimą 
užsienio paso gavimui. Viską įteikiau savo rajono 
Milicijos viršininkui. Iš čia bus pasiųsta į 
atitinkamą jstaigą Vilniuje, vėliau Maskvoje. 
JAV konsulatui pranešiu laišku, kur ir kada 
įteikiau pareiškimą dėl vizos gavimo pas jus 
išvažiuoti. Užpildant anketą buvo reikalinga tiks
liai nurodyti, kada. kokiomis sąlygomis ir tiksiu 
jūs visi trys nuvykote į Ameriką ar Australiją. 
Kadangi aš tiksliai to nežinojau, tai nurodžiau 
maždaug 1948 metus. Čia, Utenos rajone, pasi
tenkino tuo, bet numatoma, kad iš Vilniaus ar 
Maskvos gali būti pareikalauta tikslių žinių, 
kada jus atvažiavote į Ameriką. Taigi, tą numaty
dama, tavęs prašau greičiausiu laiku tiksliai man 
parašyti, kuriais metais ir mėnesį, kokiu tikslu ir 
sąlygomis atvažiavai į Ameriką, kokį darbą ir kur 
dirbi ir savo adresą (užpildydama anketą tavo 
adresą parašiau I Gali aprašyti smulkiai, ką ir 
kur dirbai tuojau atvažiavę-, apie savo mokslą, 
įgyta specialybę ir 11. Tas naudinga Nijole ir 
Vida taip pat turės parašyti. 

Iš Lietuvos jus visi trys išvažiavote 1943 
metais, vokiečiams uždarius Kauno universiteto 
pirmą ir antrą kursą, į Austriją. Insbrucko uni
versitetą, toliau tęsti mokslą (tą aš pažymėjau 
anketoje) Švietimo ministerija iš vokiečių išrū
pino leidimą didesnei pirmo ir antro kurso stu
dentu grupei, j kurią ir jus visi trys patekote to
liau tęsti mokslą. Šiandien tą patj rašau Nijolei ir 
Vidai. Manau, kad jūs ne kar tu j Amerika važia
vote, o Vida į Australiją, todėl kiekvienas atski 
rai ir parašykite 

Bus daug i au . 
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KUN. V. RIMŠELIS. MIC 

Prieš 2,000 metų šv. Povilas 
Timotiejui rašė , kad pasku
tinėmis dienomis užeis sunkūs 
laikai. „Žmones bus savimylos, 
godus pinigų, išdidūs, piktžo-
džiautojai, neklusnūs gimdyto
jams , nedėkingi, nedorėliai , 
nemeilūs, nesutaikomi, šmei
žikai, nesusi valdantys, šiurkš
tūs, storžieviai, nekenčiantys to, 
kas gera, išdavikai, pramušt
galviai, pasipūtėl iai , labiau 
linkę į malonumus negu į Dievą, 
dedasi maldingi, bet atsižadėję 
maldingumo jėgos. Iš jų yra tie, 
kurie įsiskverbia į namus ir 
prisivilioja moterėles, pilnas 
nuodėmių ir blaškomas visokių 
įgeidžių nuolat besimokančias 
ir vis nesugebančias pažinti 
tiesos" (2 Timot. 3:1-7). Vieš
pats Jėzus, kalbėdamas apašta
lams apie Jo antrą atėjimą į šį 
mūsų pasaulį, sakė: „Kaip yra 
buvę Nojaus laikais, taip bus ir 
Žmogaus Sūnaus dienomis. 
Žmonės valgė ir gėrė, vedė, te
kėjo, kol atėjo diena, kai Nojus 
įlipo į laivą. Tuomet išt iko 
tvanas ir visus sunaikino. Ar ne 
ta ip dėjosi ir Loto laikais? 
Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir 
pardavinėjo, sodino ir statės! O 
tą dieną, kada Lotas paliko 

DIEVO PERSPĖJIMO ŽENKLAI 
Sodomą, iš dangaus ėmė kristi 
ugnis su siera ir visus sunaiki
no. Šitaip bus ir tą dieną, kai 
apsireikš Žmogaus Sūnus" (Lk 
17, 26-30). Toliau kalbėdamas 
apaštalams, kaip reikia visuo
met melstis, Viešpats tarė: „Bet 
ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras 
žemėje tikėjimą?" (Lk. 18, 8). 

Viešpats Jėzus apaštalams 
primena anuomet visiems 
Palestinoje žinomo Sodomos 
miesto likimą. Abraomo laikais 
Sodoma buvo iš penkių miestų 
prie Mirties Jūros žymiausias 
karal ių miestas. J i s Evange
lijose minimas drauge su 
Gomorrha. Abraomas, kai nuo 
jo atsiskyrė Lotas, apsigyveno 
art i Sodomos miesto, kur visi 
žmonės buvo morališkai sugedę. 
J ū gyvenimas buvo seksualiai 
nedoras. Kai Abraomas sužino
jo, kad Dievas nutarė sunaikin
ti Sodomą ir Gomorrha, pradėjo 
šaukt i s Dievo gailestingumo. 
Jeigu būtų buvę rasta Sodomoje 
bent dešimt dorų žmonių, 
Dievas būtų nesunaikinęs to 
krašto ugnimi ir siera. 

Ir mūsų amžiuje matome, 
kaip plačiai yra išplitęs Sodo
mos moralinis gyvenimas. Vyrai 
homoseksualai ir moterys les-
bietės reikalauja, kad jų gyveni
mas visuomenėje būtų priimtas 

VIKTORAS IAUTOKAS 

Gamta dažnai sukelia sti
chines nelaimes — lietaus ir 
sniego audras , uraganus, žemės 
drebėjimus, žaibų įtrenkimus, 
smarkius viesulus. Tokios ne
laimės padaro žmonijai didelius 
finansinius nuotolius bei pasi
glemžia daug maug gyvybių. 

Pereitų metų gruodžio 26-
ąją Indonezijos valstybės Su
matros saloje įvyko visiems 
gerai žinoma didelė gamtos 
nelaimė, sukėlusi cunami ban
gas. Cunami susiformuoja, kai 
vandenyno dugne būna žemės 
drebėjimas. Ši nelaimė pasiekė 
vienuolika valstybių, padarė 
milžiniškus nuostolius finan
siniu bei gyvybės atžvilgiu. 

Manau, kad būtų pravartu 
giliau pažvelgti į cunami. Kas 
jis toks? Kokios jo savybės? 

Žodis cunami (kiti ištaria 
sunarni) kilęs iš japonų žodžio 
„tsunami", kurio tikroji prasmė 
yra uosto banga (tsu—uostas, 
narni—banga). Anksčiau žmo
nės cunami vadino „tidal wa-
ves", o mokslininkai — „seis-
mic sea waves". Šiuos terminus 
r andame senuose aprašy
muose, knygose bei mokyklų 
vadovėliuose. Dabar bendrai 
priimta vadinti tik „tsunami", 
kad nesupainiojus su „tides", 
kas reiškia jūros potvynius ir 
atoslūgius. 

ir pateisintas vedybomis, kaip 
vedusių vyrų su moterimis. 
Kaip ten bebūtų, lytiškai nenor
malūs žmonės gali gimti tokie ir 
dėl to nekalti , bet Kristaus 
Bažnyčia niekad neduos jiems 
vedybinio palaiminimo. Viskas, 
kas yra prieš prigimtį, Dievui 
labai nepatinka, nes J i s yra tos 
prigimties sukūrėjas. 

AIDS epidemija prasidėjo 
nuo beždžionių ir išplito po visą 
pasaulį per homoseksualus. 
Dabar atrandama, kad ir vaikai 
nuo tėvų gauna AIDS virusus, 
vadinamus HD7, kuriais šiuo 
metu Amerikoje yra apsikrėtęs 
vienas milijonas žmonių. Mūsų 
pasaulyje žmonių skaičius didė
ja, bet tikėjimas mažėja. Visoje 
Europoje — Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Ispanijoje, — kur 
anksčiau bažnyčios buvo per
pildytos tikinčiaisiais, po pasku
tinio karo visos ištuštėjo. Taigi, 
gal atėjo t as laikas, apie kurį 
Kristus sakė, jog J i s atėjęs 
nebeatras tikėjimo. 

Apaštalai klausė Jėzaus, 
kokie bus ženklai prieš Jo 
atėjimą. J is jiems sakė, kad jie 
išgirs apie karus ir maištus, bet 
dėl to nereikia išsigąsti, nes visa 
tai pirmiau turi įvykti, bet dar 
negreit galas. Atseit, apaštalai 
dar nesulauks pasaulio pabai

gos. Paskui Jis sakė: „Tauta 
sukils prieš tautą ir karalystė 
prieš karalystę. Šen ir ten bus 
didelių žemės drebėjimų, ligų ir 
badmečių. Bus baisenybių ir 
didelių ženklų iš dangaus... Bus 
ženklų saulėje, mėnulyje ir 
žvaigždėse, o žemėje tautos 
blaškysis, gąsdinamos baisaus 
audringos jūros šniokštimo. 
Žmonės džius iš baimės, laukda
mi to, kas turės ištikti pasaulį, 
nes dangaus galybės bus 
sukrėstos. Tuomet žmonės išvys 
Žmogaus Sūnų, ateinantį debe
syje su didžia galybe ir garbe" 
(Lk. 21, 10-27). 

Mes dabar gyvename am
žiuje, kaip atrodo, vyksta Kris
taus nusakyti pasaulio pabaigos 
ir Jo atėjimo ženklai. Gruodžio 
pabaigoje Indokinijos salose že
mės drebėjimas ir jūros išsilieji
mas sujaudino visą pasaulį. 
Katastrofinė cunami, nepapras
tai didelė jūros banga, kilusi dėl 
žemės drebėjimo, pastūmė visą 
Sumatros salą 100 pėdų į piet
vakarius. Tas žemės drebėjimas 
buvo toks didelis, kad, pagal 
geologų apskaičiavimą, visa 
žemė tris sekundes sustojo nuo 
savo apsisukimo. Tas staigus 
žemės drebėjimas įvyko visai 
nelauktai ir be jokio įtarimo. 

Negalima tiksliai apskai-

-*>~S>y Ži M 
Nurimusi Motina gamta teikia žmogui pragyvenimą ir poilsi, pašėlusi — neša mirti ir sunaikinimą. 

čiuoti, kiek žmonių žuvo. Iš 
visos Europos ten buvo suva
žiavę daug žmonių atostogoms. 
Gali būti apie 20.000 žuvusių. 
Televizoriuje girdime apie 
gamtą motiną (Mother Nature), 

. 
Cunami galybė 

C u n a m i sukėlė ja i 

Visas Žemės paviršius 
susideda iš atskirų tektoninių 
plokščių, atsirėmusių viena \ 
kitą. Kada stovi vietoje, nejuda, 
visur viešpatauja ramybė Bet 
kai plokštė pajuda horizontą 
liai ar vertikaliai, tada sausu
moje ir vandenyse įvyksta že
mes drebėjimas ftaip mes jį 
visuomet vadiname*. Jei pas
lenka horizontaliai, visiškai ne-
sisuformuoja cunami bangos. 
Požeminis smūgis vandenyne 
tik tada sukelia cunami, kada 
viena tektonine plokštė pakyla 
vf-rtikaliai. Vanduo, staiga pas-

, :v . i - Į viršų, sukelia bangas, 
k -1 r i'; - kuo greičiausiai skver-
!ii:i>i i priekį Bangų dydis ir 

:<;*i- priklauso nuo vandeny-
-. -'vii< •_-•< U:< kur cunami buvo 
ukeltas Pavyzdžiui, jei van

dens gylis yra 3.200 riedu tai 
cunami greiti- v i apie 220 

mylių per vai., o jei vandens 
gylis yra 16,000 pėdų, tai greitis 
apie 496 mylios per vai. 
Cunami keliauja dideliu grei
čiu. Panašiai , kaip kelevinis 
lėktuvas. 

Prie žemynų vandens gylis 
mažėja, todėl cunami bangų 
greitis lėtėja. Pagal fizikos 
energijos tvermės dėsnį (conser-
vation of energy) bangų aukš
tis šiuo atveju didėja. Cunami 
matuojamas ne į bangos plotį, 
bet į ilgį. Bangos ilgis yra nuo 
vienos iki kitos iškilusios ban
gos viršūnės. Bangos ilgis prik
lauso nuo žemės drebėjimo 
stiprumo. Kai banga artinasi 
prie žemyno, kur vandens gylis 
mažėja, tada viršutinė bangos 
dalis didėja, o apatinė visomis 
jėgomis smarkiai traukia van
denį nuo kranto atgal į van
denyną. Dabar vanduo prie 
kranto laikinai nuslūgsta, bet 
netrukus viršutinė banga, pa
kilusi aukštyn, su stipria ener
gija dar daugiau bei toliau už
lieja žemės paviršių. Juo 
didesnė banga, juo toliau užpila 
žemę, padarydama milžiniškus 
nuostolius. 

Vidutiniškai cunami banga 
siekia 50 pėdų aukščio. Ramia
jame vandenyne yra buvę daug 
cunami, bet čia paminėsiu tik 
kelis, palietusius Amerikos 
valstijas. Aliaskoje 1946 m 
įvykęs žemės drebėjimas, 
sukėlė cunami bangas iki 95 
pėdų aukščio, kurios savo galia 
pasiekė net Vancouver salas. 
Kitas, 1964 m. Aliaskoje įvykęs 
žemės drebėjimas, sudarė 21 
pėdos aukščio bangas, kurios 
pasiekė Washington, Oregon ir 
California valstijų krantus. J a s 
sukėlė miližiniška kalno nuoš
liauža, kuri, įkritusi į įlankos 
vandenį, suformavo 1,700 pėdų 
aukščio cunami bangas. 

Prie Kamčatkos pusiasalio 
1952 m. žemės drebėjimas su
kėlė cunami bangas, kurios 
pasiekė už 1875 mylių esančio 
Midway salą ir Havajus. Tai 
teko man pačiam patirti esant 
Korėjos karo fronto pirmose li
nijose. Gavus įsakymą, mes 
trys kareiviai turėjome užlipti 
ant kalno viršūnės ir žvalgyti 
priešus. Ten esant, staiga nuo 
kalno žemyn pradėjo riedėti 
akmenys Atrodė, kad nėra 
žemes po kojomis Nežinodami, 
kas darosi, staigiai puolėme ant 

žemės. Klausėmės ir dairėmės 
aplink, kas bus toliau. Viskam 
nutilus, pasižiūrėjome vienas į 
kitą ir tęsėme savo užduotį. Tik 
po keletos dienų sužinojome, 
kad tai buvo žemės drebėjimas 
vandenyne. 

Ne vien požeminis smūgis 
vandenyne sukelia cunami ban
gas. Žinome, kad vandenyno 
dugnas nėra lygus. Jis yra kal
nuotas. Kitose vietose kalnai 
aukštesni negu sausumoje. Pa
sitaiko ir vandenyne kalnų 
nuošliaužų, sukeliančių cunami 
bangas. Kartais sausumoje 
vykstantis žemės drebėjimas 
pakelia aukštyn vandenyno 
dugną arba sukelia kalnų nuoš
liaužas. Šie du reiškiniai leng
vai sudaro cunami bangas. Ma
noma, kad prieš daugelį metų 
asteroidai ar meteorai, įkritę į 
vandenyną, sukėlę didesnes ne
gu 1,700 pėdų cunami bangas. 

Daugiausia cunami būna 
Ramiajame vandenyne. Bet yra 
užregistruota ir Atlante, kur jie 
retai pasireiškia. Čia žinomi tik 
du didžiausi cunami. Vienas 
įvyko 1755 m., pasiekęs Portu
galijos krantus prie Lisabonos 
miesto, kur žuvo 60,000 žmo
nių. Kitas įvyko 1929 m. prie 
Kanados. Žuvo 27 žmonės. 
Mokslininkai spėja, kad gilioje 
senovėje povandeninio kalno 
nuošliauža buvo palietusi 
Norvegijos valstybės krantus. 

Apsisaugojimas nuo 
cunami 

Šiuo metu apsisaugoti nuo 
cunami pavojaus naudojami du 
bodai: 

1. Vandenyne, netoli žemy
no kranto, į taisyta įranga, 
matuojanti vandens lygio paki
limą. 

2. Vandenyne, kur daugiau
sia įvyksta požeminiai smūgiai, 
išdėstyti plūdurai su žemės 
drebėjimo ir cunami sekimo 
įranga. 

Abu atvejai, surinkę infor
maciją, persiunčia į cunami 
sekimo punktus, kurie įrengti 
Aliaskoj. Havajuose ir Puerto 
Rico. 

Povandeninis žemės dre
bėjimo intensyvumas, kuris 
pajėgia sukelti pavojingas 
cunami bangas, turi būti sep
tynių ar didesnio stiprumo 
pagal Richterio skalę Žemes 

Midway saloje, netoli Havajų, cunami bangų apsemtos 
miestelio gatvės. 

drebėjimo bangos keliauja daug 
greičiau negu pats cunami, 
todėl dar yra laiko apie gre
siantį pavojų įspėti pakrančių 
gyventojus. Žinoma, pranešti 
įmanoma, jei požeminis sukrėti
mas įvyko toli nuo žemyno 
kranto, bet, jei art i , cunami 
pasiekia žemę per kelias minu
tes, ir šiuo atžvilgiu įspėjimas 
neįmanomas. 

Pietų Azijos kraštai neįsi
rengę jokių įspėjimo įtaisų, 
todėl negali pranešti pakrančių 
gyventojams apie artėjantį 
pavojų. Ši įranga ir jos priežiūra 
daug kainuoja. Neturtingos 
valstybės sako, kad dėl pinigų 
stokos nepajėgia jos įsirengti. 

Palyginus su dabartiniais pa
darytais skaudžiais nuostoliais, 
neatrodo, kad tai būtų buvę per 
brangu. 

Paba iga i 

Šiandien daug kalbama, ra
šoma, diskutuojama, pareiškia
mos įvairios nuomonės. Vieni 
sako. kad 2004 m. gruodžio 26 
d. povandeninio smūgio 
sukeltas cunami yra Dievo siųs
ta rykštė žmonijai. Kiti tvirti
na, kad į žemyną atkeliavęs 
cunami yra gamtos padaras. 
Kaip ten bebūtų, bet pasiu
tiškai įšėlusi gamta įrodė, kad ji 
stipresnė už gudrųjį žmogų. 

kurios žmonės negali sulaikyti 
ar pakeisti. Gamta savyje yra 
akla. Ją kas nors turi valdyti. 
Tas valdytojas yra jos Sutvė
rėjas. Tai yra patsai Dievas, 
kuris visą pasaulį valdo ir kon

troliuoja, nes Jis yra kiekvieno 
judėjimo pirmoji pradžia. Bet 
daugybė žmonių gyvena tarsi 
Dievo nebūtų. Todėl jie patenka 
į šėtono valdžią, kuris yra Dievo 
priešininkas. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Smuikštien* 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-476-2655; fax. 7734366906 
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„Sočiai Security" išmokos neįgaliems vaikams 
(tęsinys) 

cial Security" nuspręstų, jog 
tokių įrodymų nereikia. 

Pagal įs ta tymus, vaikai , 
kuriems mokama SSI išmokos, 
mėnesį prieš jų 18-ąjį gimta
dienį turi būti pakartot inai 
patikrinti, ar jie ir toliau galėtų 
gauti neįgalumo išmokas. 

Šis pakartotinas patikrini
mas daromas vienų metų laiko
tarpyje, pradedant vaiko 18-
juoju gimtadieniu. „Sočiai Se
curity" tada naudoja taisykles, 
taikomas neįgaliems suau
gusiems. 

Jei vaikas yra specialioje 
gydymo įstaigoje, SSI išmokos 
jam apribojamos iki 30 dol. per 
mėnesį (jei jis yra jaunesnis , 
negu 18 metų), nes privačios 
apdraudos moka už vaiko 
sveikatos priežiūrą. 

Vaikai iki 18 metų papras
tai gauna „Sočiai Security" iš
mokas kaip „dependent" (iš-lai-
komas tėvo ar motinos gaunan
čio/gaunančios „Soc. Security" 
išmokas), arba, kaip „survivor" 
(tokiam tėvui, ar motinai mirus). 

Tos išmokos papras ta i 
sustabdomos vaikui sulaukus 
18 metų, nebent jis tuo metu 
dar tebesimoko pradžios a r 
vidurinėje mokykloje. Tuomet 
jam „Soc, Security" išmokos 
mokamos iki 19 metų. 

Jei vaikas yra neįgalus, tai 
„Soc. Security išmokos moka
mos tokiam vaikui visą laiką, 
kol jis yra neįgalus, net jei jis 
yra jau suaugęs žmogus. 

Daugeliu atveju asmuo 
neatitinka „Soc. Security" są
lygų išmokoms, kaip neįgaliam, 
iki vėlesnio jo amžiaus metų. 
Pvz., tėvas pradeda gauti savo 
„Soc, Security" pensijines iš
mokas, sulaukęs 62 metų. J is 
turi 38 m. amžiaus sūnų, kuris 
sirgo celebraliniu paralyžiumi 
(cerebral palšy) nuo gimimo. 
Tas sūnus gali gauti neįgalaus 
„vaiko" išmokas, nors jis yra ir 
38 metų amžiaus. J is jas gali 
gauti pagal tėvo „Soc. Security" 
dokumetaciją. 

(bus daugiau) 

Neįgalumo įvertinimas pa
prastai už t runka keliolika 
mėnesių. Bet įstatymuose yra 
numatyta , jei manoma, kad 
suagusis ar vaikas turi sunkią 
negalią, tai jam galima mokėti 
SSI išmokos 6 mėnesius, kol 
formalus neįgalumo nuospren
dis bus padarytas. 

Čia keletas neįgalumo kate
gorijų. Jei vaikas priklauso 
kuriai nors iš jų, manoma, kad 
jis yra neįgalus ir jam tuojau 
mokamas SSI (papildomos 
išmokos — Supplemental secu
rity Income): 

1. užsikrėt imas HIV: 2. 
visiškas apakimas; 3. visiškas 
apkurtimas (kai kuriais atve
jais); 4. „Cerebral palšy" (kai 
kuriais atvejais); 5. „Down" sin
dromas; 6. „Muscular dystro-
phy" (kai kuriais atvejais); 7. 
protinis atsilikimas; 8. cuk
raligė (diabetas); 9.vienos ar 
dviejų galūnių amputacija; 10. 
kojos amputacija nuo klubo. 

Jei „Soc. Secur i ty moka 
SSI ir vėliau nusprendžia, kad 
vaiko neįgalumas nėra pakan
kamai sunkus, kad galėtų gauti 
SSI išmokas, jau gautų išmokų 
nereikia grąžinti. 

Kai vaikai pradeda gauti 
SSI išmokas, įstatymai reika
lauja, kad „Soc Security" 
patikrintų jų neįgalumo stovį. 
Toks nuolatinis patikrinimas 
(continuing disability review" 
(CDR) turi būti daromas: 1. 
mažiausiai kas 3 metai vai
kams, jaunesniems negu 18 m., 
kuriems tikimasi padėties 
pagerėjimo. 

2. Ne vėliau, kaip 12 mėne
sių po kūdikio gimimo, kurio 
neįgalumams remiasi jo mažu 
svoriu, nebent „Soc. Security" 
nusprendžia, kad kūdikio padė
tis nepagerės, kol jam sueis 
vieneri metai. Tada pranešama 
vėlesnė CDR patikrinimo data. 

Kai yra daromas CDR — 
patikrinimas, vaikui atstovau
jantis asmuo turi turėti įrody
mus, kad vaikas buvo gydomas 
ir kad tas gydymas, iš medi
ciniškos pusės žiūrint, buvo 
būtinas ir prieinamas vaikui. 
Šis reikalavimas yra taikomas 
visiems atvejams, nebent „So-

(medžiaga— pagal „Soc. 
Security knygutę „Benefits For 
Children VV'ith Disabilities"). 



ISTORINIS LIETUVIŲ PALIKIMAS LENKIJAI 
VIOLETA 
RUTKAUSKIENĖ 

Švenčų dienomis beklai
džiojant po internetą mano akys 
sustojo ties gruodžio 30 straips
niuku „Varšuvos miesto istori
j a prasidėjo nuo lietuvių" 
„Delfi" svetainėje. Straips
niukas mane ne tik sudomino, 
bet ir suglumino, supratus kaip 
mes, šių dienų lietuviai, mažai 
žinome savo istoriją ir jos 
palikimą. Neiškentusi įdėjau ir 
savo komentarą, kuris galbūt 
būtų įdomus ir „Draugo" skai
tytojams. 

Neseniai Lenkijos sostinės 
Varšuvos centriniame Lazienkų 
parke buvo atidengtas pamin
klas lietuvių — lenkų kovoms 
įamžinti. Ant kolonos tupintis 
lenkų erelis primena, kad šioje 
vietoje 1262 metais tada buvusį 
Jazdovo miestelį (greičiau tais 
laikais kaimą a r gyvenvietę — 
R.V. pap.) užpuolė lietuviai. 
Lenkų kova su jais tapo pir
mąja rašytine istorijos informa
cija apie Varšuvos miestą. BNS 
korespondentui paklausus, ar 
šis paminklo pastatymas ne
pakenks geriems Lietuvos Len
kijos santykiams, parko direkto
rius Marek Kvietkovski atsakė 
manąs , kad nepakenks. Ir 
pridūrė, jog tais laikais visi tar
pusavyje kariavo, o čia atvejis, 
įrodantis, kad tolimoje praeityje 
lietuviai padėjo rašyti Varšuvos 
istoriją. Mūsiškis koresponden
tas prasitaręs, kad tuometinėje 
Lenkijoje tokie lietuvių ant
puoliai buvo gan dažni ir 
Pultusko miesto bažnyčioje 
suradęs dar vieną memorialinę 
lentą, primenančią lietuvių — 

lenkų kovas, savo istoriškai 
pažintinį straipsnį tuo „iškil
mingai" ir užbaigia. O gaila... 

Išties lietuvių indėlis į 
Varšuvos istoriją žymiai dides
nis. Anksčiau Varšuva buvo 
Mozūrijos (Mazovijos), bet ne 
Lenkijos miestas. Nuo 1344 m. 
Varšuva jau mozūrų kuni
gaikščių sostinė. Mozūrai nuo X 
a. vidurio įėjo į ką tik susifor
mavusią Lenkijos valstybę, ta
čiau jau 1138 m. sudarė atskirą 
Mozūrų kunigaikštiją, kuri 
išliko iki 1526 m. ir istorijos bė
gyje sugebėjo išlaikyti savo po
litinius, socialinius, ekonomi
nius bei kultūrinius skir tumus 
nuo kitų lenkų tautos šakų. 

Mozūrai rytuose ribojasi su 
jotvingiais, kuriuos savo šne
kamoje kalboje pravardžiavo 
pagoniais, nuo žodžio pogonia, 
(pogon — vytis), nes šie mozū
rų kaimynai buvo geri raiteliai 
ir labai narsūs kariai, mokėję 
ginti savo kraštą ir jo žmones. 
Vėliau, kai jotvingiai po atkak
lių kovų buvo išnaikinti , ši 
pravardė atiteko visiems lietu
viams. Tiesa, ją dar šiek tiek 
pakoregavo kryžiuočiai, ir ji 
įgavo visai kitą reikšmę istori
joje. Paradoksas, bet mes, lietu
viai, jotvingių nelaikome gimi
ningais Lietuvai. Jie priskiria
mi prūsų kiltims, visai nekrei
piant dėmesio, kad jotvingiai 
gyveno ta rp Nemuno ir Bugo 
upių plačioje teritorijoje, kuri 
driekėsi nuo dabartinio Alek
soto, vos tik per Nemuną iš 
Kauno persikėlus, per visą 
Suvalkiją, Dainavos kraštą ir 
užsibaigė kažkur labai netoli 
prie dabartinės Varšuvos. 
Taigi, galime sakyti, tų laikų 

lietuviškiems jotvingiams Var
šuva buvo ranka pasiekiama. 

Tačiau jau XII a. Lenkijos 
valdovas Kazimieras II Teisin
gasis pavergė dalį jotvingių 
žemių ir prijungė jas prie mo
zūrų. Vėliau, mozūrų kuni
gaikščiams nusilpus, pati Mo-
zūrija kentėjo nuo jotvingių 
užpuldinėjimų. Besigindamas 
nuo nuolatinio kaimynų iš 
Lietuvos puldinėjimo, mozūrų 
kunigaikštis Zemovitas, pasi
kvietęs talkon Halič kunigaikštį 
Danielių, surengė naikinamuo
sius žygius prieš jotvingius 
1251, 1253, ir 1258 metais. Tuo 
metu buvo daug jotvingių iš
žudyta. Lietuviai, keršydami už 
jotvingių naikinimą, įsiveržė į 
mozūrus, ir 1261 m. sudegino 
tuometinę jų sostinę Plotską, o 
jau 1262 m. pasiekė ir dabartinę 
Varšuvą, tada dar Jazdovo kai
mą. Visa tai vyko dar prie Min
daugo, nors jotvingiai buvo la
bai priešiški pirmajam Lietuvos 
karaliui ir jo vienijimosi idėjoms. 

XIII a. jotvingius tose 
žemėse visiškai išnaikinus ar 
tiesiog jiems patiems tas žemes 
apleidus, mozūrų kolonistai 
įsikūrė dalyje tų žemių, kurios 
imtos vadinti Palenkė. Dėl šio 
žemės ruožo tarp lietuvių ir 
lenkų ilgą laiką vyko atkaklios 
kovos. Vėliau Traidenis, kurį 
savo karaliumi pripažino jau ir 
jotvingiai, iš mozūrų susigrąži
no dalį jotvingių žemių ir 
privertė mozūrus skaitytis su 
rytiniais kaimynais. Dar ir šian
dien Palenkės vaivadijos herbe 
matome lenkišką erelį kartu su 
lietuviškuoju Vyčiu (pav. Nr 1), 
o Siekų miestelio herbe esantis 
Vytis, kuris geriau nei koks 

Pav. 1. Palenkės (Podlasia) vaivadijos herbo simboliai. 
įrašas mums primena, kad 
senovėje šioje žemėje lietuvių 
gyventa. 

Kiek vėliau Mozūrų Plocko 
kunigaikštis Boleslovas II 
(1263—1313), negalėdamas at
silaikyti nuo lietuvių užpuolimų 
ir norėdamas savo santykius su 
Lietuva pagerinti, vedė LDK 
valdovo Traidenio dukterį 
Gaudimantę (Gaudemundę, 
mir. 1313 m.), kuri jam pa
gimdė du sūnus: Zemovitą ir 
Traidenį (II), matyt taip pava
dintą lietuvio senelio garbei. 
Traidenis II (lenkams — I) po 
tėvo Boleslovo II mirties gavo 
valdyti Čerską, o jo sūnus 
Kazimieras j a u titulavosi ir 
Varšuvos kunigaikščiu. Taigi 
Varšuvą valdė Traidenio pro-
anūkas. Traidenis II savo 
antspauduose buvo vaizduoja
mas raitas ant arklio (pav. Nr.2 
ir 3), labai panašiai, kaip ir 
mūsų valdovai. Kai kurie moks
lininkai mano, jog šitą ženklą, 
kuris labai primena mūsiškį 
Vytį, Traidenis II galėjo perimti 
iš savo senelio Traidenio, 
kaimynų lenkų vadinto lietuvių 
karaliumi. 

Vėliau, jau 1321 m., Mozūrų 
Plocko kunigaikšt is Vaclovas 
III vedė Gedimino dukrą Dan-
milą (mir. 1364 m.), o jau minė
tojo Traidenio II sūnus Bo
leslovas Jurgis vedė kitą Ge
dimino dukrą Ofką. Boleslovui 
Jurgiui mirus, jam priklau
siusios Haličio ir Volynės že
mės atiteko Gedimino sūnui 
Liubartui. Tais laikais lietuvių 
ir mozūrų kaimynystės santy
kiai buvo taip geri, kad Gedi
minas per mozūrus susisiekė su 
Vakarų Europa ir kvietė sve
timšalius amatininkus į Lietuvą 
vykti saugiai per mozūrų žemę. 

Prieš 1376 m. Kęstutis išlei
do savo dukrą Danutę už 
Mazovijos ir Varšuvos kuni
gaikščio Jonušo I Ciecha-novs-
kio. Vėliau pas ją ir jos vyrą po 
Kęstučio nužudymo 1382 m. 
buvo atbėgęs jos brolis Vytau
tas Didysis, ieškodamas pagal
bos prieš Jogailą. Tuo tarpu 
Jogaila, norėdamas patraukti 
Mazovijos kunigaikštį Zemovitą 
į savo pusę, 1388 m. Vilniuje už 
jo išleido savo seserį ir jau
niausiąją Algirdo dukrą Alek
sandrą, vėliau Lenkijoje tapusia 

Knygnešystė — lietuvių kova prieš nutautinimą 
EGIPtIA KAULAKYTĖ 

Aiškus atkirt is paskutiniu 
metu net moksliniuose sluoks
niuose pasigirstančioms min
tims apie knygnešystę kaip kon
trabandininkų pasipelnymo šal
tinį, menkinančioms knygne
šystės esmę ir darbus, skambėjo 
gruodžio 1 d. Vilniaus mokytojų 
namuose. Į didelės apimties 
(apie 6,000 pavardžių ir biogra
fijų) lietuviškos spaudos draudi
mo metų knygnešių ir darak
torių vardyno (1,300 egz. tira
žas, „Diemedžio" leidykla) suti
kimą pakvietė Knygnešio drau
gija (pirmininkė Irena Kubi
lienė), subūrusi svarbų Lietu
vos istorijos laikotarpį tyrinė
jančius knygnešių ir slaptų 
mokyklų mokytojų palikuonis, 
tarp jų ir vardyno sudarytojus 
bibliografus. 

Kruopštaus ilgamečio darbo 
vaisiumi (B. Kaluškevičius var

dyną sumanė po „Aušros" laik
raščio 100-jų pasirodymo meti
nių paminėjimo 1983 m.) pasi
džiaugęs svečias — akademikas 
dr. Antanas Tyla negailėjo 
priekaištų žiniasklaidai ir moks
lininkams, net iš aukštų tri
būnų pareiškiantiems apie tai, 
jog spaudos draudimą lietuviai 
užsitarnavo patys, dalyvaudami 
1863 m. sukilime, nekalbant 
apie paviršutinišką knygnešių 
veiklos vaizdą, peršamą radijo 
ir televizijos laidose. (Lietuvos 
nepriklausomas kanalas lai
mėjo Lietuviškos spaudos 
atgavimo 100-mečio minėjimo 
komisijos konkursą sukurt i 
dešimt reportažų apie spaudos 
laisvės istoriją ir tam skiria 
fragmentišką penkių minučių 
laidelę prieš vakaro žinias). 

Knygnešystė buvo tikroji 
tautos kova, į kurią įsijungė 
daugiau kaip 6,000 dalyvių-
knygnešių, spaudos lotyniškais 
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rašmenimis platintojų iš visų 
visuomenės sluoksnių, spaus
tuvininkų, lietuviškų knygų 
tiekimo iš Prūsijos, JAV organi
zatorių, slaptų rašto mokytojų 
kariuomenė ir taikiu būdu, 
nors ir gaudoma, t remiama, 
teisiama, sugebėjo kovoti prieš 
šimtus kartų didesnę Rusijos 
imperijos valstybinę mašiną, 
jos lėšas ir pajėgas, — sakė A. 
Tyla. Galutinis rezultatas — ne 
toks, kokio tikėjosi caro valdžia 
— surusinti Lietuvos gyvento
jus, sukiršinti lietuvius su 
lenkais; atvirkščiai — knyg
nešystė, tautos švietimas 
neskatino pasitikėjimo repre
sine carine administracija. Šie 
reiškiniai greičiau padidino 
norą bei ryžtą išsivaduoti nuo 
priklausomybės. Savo ruožtu 
net tuometiniai caro aukštieji 
valdininkai — Vilniaus, Kauno, 
Suvalkų gubernatoriai gerai 
suprato, jog spaudos draudimas 
išugdė priešišką nusistatymą 
prieš imperiją. Varšuvos gene
ralgubernatorius spaudos drau
dimo panaikinimo bylos 
1901-1904 m. nagrinėjimo 
metu buvo pareiškęs, jog iš
ryškėjo nepapras tas lietuvių 
tautos prisirišimas prie savo 
kalbos, tradicijų, kurio įveikti 
nepavyks, lojalumo caro val
džiai spaudos draudimas nepa
didins, todėl reikia legalizuoti 
lotynišką ir gotišką raštą. 

Knygos sudarytojai B. 
Kaluškevičius ir Kazys Misius 
pratęsė pirmtakų Petro Ru-
secko, prieškariu išleidusio du 
knygnešių prisiminimų ir atsi
minimų apie juos tomus, 
akademiko Vytauto Merkio, 
parengusio trečiąjį tomą, vė
lesnius mokslinius knygnešys
tės tyrinėjimus, daugelio perio
dinės spaudos autorių, rašyto
jų, kraštotyrininkų darbą. 

Autoriai, minėdami tuome
tinio Lietuvos istorijos laikotar
pio reiškinį, už kurį buvo 
nubausta, teisiama, ištremta 
apie 3,000 lietuvių, susitikimo 
metu siūlė netikslių formu
luočių autoriams atsiversti caro 
laikų enciklopedijas, idant per
skaitytu, ką reiškia kontra
bandines prekės — knygų lietu
viu kalba lotyniškais raš-
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menimis jų sąrašuose nė su 
žiburiu nerasi, jos nė negalėjo 
būti apmuitinamos, paprasčiau
siai kaip prekių jų nebuvo; kny
gos lietuviškais rašmenimis, 
kalendoriai, laikraščiai buvo 
draudžiami turėti ir platinti 
daiktai. Didieji Lietuvos knyg
nešiai — Jurgis Bielinis, Juozas 
Sakalauskas nešė ir platino 
vien knygas. Tokio paviršuti
niško požiūrio, koks bandomas 
įpiršti dabar, nebuvo prieškario 
metais Lietuvoje plačiai pami
nėti spaudos draudimo panai
kinimo 10-metis ir 25-metis. 
Kaune, Karo muziejaus sodely
je, 1940 m. buvo pastayta Knyg
nešių sienelė su 100 knygnešių 
pavardėmis, išleista atsimini
mų. Valstybė knygnešiams su
teikė pensijas. Knyga buvo gink
las kovoje už lietuvišką savastį 
ir orumą. Kas atsitiko tose 
Lietuvos vietose, pavyzdžiui. 
Rytų Lietuvoje, kurių nepasiekė 
draudžiamas lietuviškas žodis. 

spauda, vardyno sudarytojai 
siūlė nuvažiuoti ir pasiklausyti, 
kokia kalba skamba Vilnijos 
dabartinėse vietovėse. Ar pa
grįsti sudarytojo nuogąstavi
mai, perskaičius 1865 m. „Auš
ros" laikraštyje išspausdintą 
eilėraštį „Garnis" — parlėkęs iš 
šiltų kraštų, paukštis nebeišgir-
do lietuviškos šnektos — aplin
kui žmonės kalbėjo vien rusiš
kai (angliškai), parodys laikas. 

Sudarant knygą, duomenų 
ieškota visuose įmanomuose 
šaltiniuose — mokslinėje, kraš
totyrinėje literatūroje, perio
dikoje, renkant knygnešių pa
likuonių liudijimus. Biografijos 
buvo tikslinamos archyvuose, 
pasitaikė neišlikusių vietovių 
pavadinimų, jų vietą pagal da
bartinį administracinį suskirs
tymą net sunku nustatyti. Var
dynui išleisti lėšų gauta pagal 
Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-
mečio minėjimo programą 
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labai įtakinga ir žymia moteri
mi. Neatsiliko ir Vytautas 
Didysis. 1390 m. į mozūrų 
kraštą už kunigaikščio Henriko 
jis išleido antrą savo seserį 
Ringailę Kęstutaitę. 

Istoriją apie lietuvių pa
likimą Mazovijos ir Varšuvos 
žemėse galime tęsti, paminint, 
kad Jono Albrechto laikais apie 
Varšuvą tebevaldė sritinis 
Čersko kunigaikštis Kondratas 
III, vedęs Lietuvos kanclerio 
Radvilos dukterį Ona Radvi
laitę. 1526 m. Lenkijos karalius 
ir Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Žygimantas Senasis galutinai 
prijungė Mazovijos likučius 
prie Lenkijos, įkurdamas Mo
zūrijos vaivadiją su centru 
Varšuvoje. Taip, kad Varšu
voje pasta tytas paminklas 
turėtų mums priminti ne tik 
lenkų — lietuvių kovas, bet ir 
žymiai platesnį lietuvių istorinį 

Pav. 2. Cersko, Varšuvos ir Lomžos 
kunigaikščio Traidenio II antspau
das, vartotas apie 1311-1341 m. 

pal ikimą Varšuvos bei visos 
Mozūrijos žemėje. 

Naudota l i teratūra: 
1. „Lietuvių enciklopedija", 

t. 19. Boston, JAV, 1959. 
2. VI. Vijeikis „Lietuvos isto

rijos vaizdai", Čikaga, JAV, 1979. 
3. Lenkijos spauda ir inter

nete informacija. 

. 
Pav. 3. Čersko kunigaikštis Traidenis II, Mozūrų kunigaikščio Boleslovo 
II ir Gaudimantės Traidenytės sūnus. 

Paminklas vyskupui M. Valančiui 
stovės ir Vilniuje 

Prie sostinės Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios ir Laterano 
kanauninkų vienuolyno ansam
blio dar šįmet iškils paminklas 
lietuvybės puoselėtojui vys
kupui Motiejui Valančiui. Šiam 
sprendimui sausio 15 d. pritarė 
Vilniaus miesto tarybos kolegi
ja. Paminklo autoriai — skulp
torius profesorius Leonas 
Žuklys ir architektas Leonardas 
Vaitys. JAV gyvenančio gydyto
jo ir mecenato Rimvydo Sidrio 
lėšomis paminklą statys Lie
tuvos dailininkų sąjunga. 

Kaip sakė Vilniaus miesto 
estetikos poskyrio vedėja 
Beatričė Raguotienė, anksčiau 
paminklą M. Valančiui buvo 
planuota statyti Šv. Jokūbo ir 
Pilypo bažnyčios bei Domini
konų vienuolyno ansamblio teri
torijoje, tačiau, Vilniaus ar
kivyskupijos kurijai nepritarus 
šiai paminklo vietai, surasta 
tinkamesnė, prie Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios. 

Pasak B. Raguotienės, iš 
granito nukalta vyskupo M. 
Valančiaus figūra stovės ant 
nedidelio pjedestalo, o viso 
paminklo aukštis sieks 3,5 
metro. Paminklui par inkta 
vieta ne bažnyčios šventoriuje, o 
priešais bažnyčią esančioje Jono 
Pauliaus II aikštėje, tad pamin
klas bus gerai matomas ir nuo 
transporto žiedo. Taip pat siek
ta, kad paminklas neturėtų 
vizualinės įtakos architek
tūriniam bažnyčios ir vienuoly
no ansambliui. Pagal techninį 
projektą, planuojama sutvar
kyti ir pačią aikštę, paminklo 
prieigas. Šiems darbams tiki
masi kitų rėmėjų ir Vilniaus 
savivaldybės lėšų. 

Iš Žemaitijos kilęs. XIX 
amžiaus rašytojas, švietėjas, 
vyskupas M. Valančius 1828 m 
baigė Vilniaus vyriausiąją 
kunigu seminariją. 1840—1842 
m. buvo Vilniaus, 1842—1845 
m. — Peterburgo dvasines 
akademijos profesorius. Nuo 
1850 m Žemaičių vyskupas M. 
Valančius rezidavo Varniuose ir 
Kaune. 

Vyskupas buvo lietuvybės 

puoselėtojas, taut inių mokyklų 
kūrėjas , religinio ir pasaulie
tinio tu r in io knygų au tor ius , 
blaivybės propaguotojas . M. 
Valančiaus rūpesčiu parapijose 
buvo įsteigtos mokyklos, ku
riose va ika i mokėsi ska i ty t i 
gimtąja ka lba ir ka tek izmo. 
Pa ts vyskupas rašė dvasinio ir 
religinio turinio knygas, skat ino 
ir k i tus apsišvietusius žmones 
rašyti gimtąja kalba. 

P a m i n k l a s vyskupui M. 
Valančiui stovi Varniuose . 
Skulptor iaus Antano Aleksan
dravič iaus sukur tą paminklą 
1927 m. a t idengė Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona 
1951 m. biustas buvo nuvers tas , 
o p o s t a m e n t a s s u t r u p i n t a s . 
Varn i šk ių rūpesčiu, vyskupo 
b ius t a s i š saugotas u ž k a s t a s 
žemėje ir 1990 m. a ts ta ty tas . 

Paminklo M. Valančiui Vil
niuje autor ius , Vilniaus dailės 
akademi jos profesorius L. 
Žuklys s u k ū r ė sku lp tū r in iu 
žymių žmonių por t re tų ir 
por t re t in ių bareljefų: Vinco 
Krėvės, Vinco Mykolaičio-Pu
tino, Antano Strazdo, Jus t ino 
Vienožinskio, Igno Domeikos. 
Antano Gudaičio, Zigmo Zin
kevičiaus ir kitų. J i s taip pat 
figūrinių kamerinių skulptūrų. 
pamink l in ių bius tų , deko
ratyvinių skulptūrų autorius. 

L. Žuklio dekora tyvinė 
s k u l p t ū r a „Šeima" puošia 
Vi ln iaus san tuokų rūmų 
aikštele. „Motinystė" (kartu su 
s ū n u m i Gediminu) p a s t a t y t a 
Vilniaus Antakalnio klinikinės 
l igonines kieme, pamink la s 
kompozitoriui Juozui Naujaliui 
stovi buvusios gimtosios sody
bos vietoje Raudondvaryje . 
Profesoriui buvo pa t ikė ta 
sukurt i popiežiui Jonui Pauliui 
II skirtą atminimo lentą prie 
Aušros Var tų šventojo Tėvo 
aps i l ankymo 1993 m proga 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
barel jefas puošia Panevėžio 
Kr i s t aus Kara l i aus ka tedrą . 
Kris taus galvos horeljefas yra 
Kauno arkivyskupi;o> kurijoje 

Ki ta . 
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Siūlo darbą 
Namų remonto ir statybinės paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Drivers 
0WNERS 0PERAT0RS 

LOCAL 

* H o m e N igh t l y 
*100 Mi le Radius of Chicago 
*Pr ime Rates 
*Plate Program Avai lable 
*No Escrovv 
" N o Deduct ions 
"Insurance Avai lable 

Call Shane 
800-788-7378 

Option #1 

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.' 

Reikalingi darbininkai 
rėmų surinkknuL Darbas švarus, privačioje 

gamyldeje. kuri randasi Chicago. 
IS32 N. Etetoo Ave. 2-as aukštas ALPINA", I 

šaBa "Circuit City" parduotuvės. 
Pageidautina vyrai ir moterys. $8-10 vaL 
Reikalingas darbu mdinas. Atvykite į ofisą. 

FURMTURE WAREHOUSE 
L O C A T E D IN WHEELiNG IS 

LOOKESG FOR SALES PEOPLE TO 
WORK ON FRIDĄ Y, SATURDAY 

AND SUNDAY. WILL TRAIN. 
KNOVVLEDGE OF ELROPEAN 

LANGUAGES AND EXPERffiNCE 
IN RETAIL BUSINESS IS 
PREFERABLE. GREAT 

OPPORTL'MTY FOR INCOME. 
PLEASE CALL AT 847-243-2004. 

Siūlo išnuomoti 

VV'oodridge i šnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650: 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, J a n ą . 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamo. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 7734344543. 

3irsiBiaaBigj5!Bia.fa.'a.rss.'3iBi3r3EJB.'i 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė teVfax 708-923-0280 

E-mail: pencyiar@comcast.net 

Bronė Barakausklenė M 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: mamabar3@aol.com 

'^^^^mM&SMmSM&SS^S^S^^SSM^^^^^^^^SSSMaM&SM&miE 

•"""Www. autotradeusa.cann 

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

ATLJLKAME AUTOMOBILIŲ REIMONTĄ ! 
T*l. ^ 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6218 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

B r ^ ^ " 

KAVINES 
KapykJos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
ptrm. - penkt 

nuo 
6:30 v r iki 5:30 v.p p 

608 W Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

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

AMBER CONSTRUCnON O). 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
R E M O N T O 
DARBAI 

Contractor 

Žfckias Vendus 
Afeert SeJevi 

tUCTBON CONSTRUCT 

Work: 312-3888088; 
815-272-5193 

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

www.2iconstrucbon.con1 

Šildymas 
Šaldymas 

6566 & Kfltsae Chicago, L 00829 
F*rekytaa, nsBte«ma&, aparcMmas 

Licensed — Bonded—Insured 

773 778-4007 
773 551 1853 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

$ VVANTED $ 
$ DEAD O R ALTVE $ 

CARS, TRUCKS & VANS 
S250&UP. Free Fannie May! 

773-476-0419 

Draudimo paslaugos 

p — — — — — — — - . — — — — — — ^ 
STATE FARM INSURANCE 

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

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 SL, O a k Lawn, I L 

708423-5900 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

mmmm 
HUTO, NflMHl, UERSLRS, 

SUEIKRTn, GVUV8Ė 

£™»!™- ALINA 
draudtr iimas, 
draogtika 
atrr»osfera 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVE. BROOKFIELO, IL 60513 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfain.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PARDUODA MEDU 
LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 

KELIAUJA f EUROPA. K. Laukaičio 
: šviežias bičių medus kel iauja i l ietu
viškas k rau tuves M a r o u e t t e Parke i r 

Lemonte . T a i p p a t g a l i m a g a u t i i r 
PL < e n t r e p o p a m a l d ų Lemonte 
a rba s k a m b i n t i 63©-323-5326 . 

VEIYKOS ARTIJA 
Jau pats metas ruoštis šiai šventei. 
elykinė s iun ta i šp l auks V a s a r i o 5 d. 

SIUNTINIUS SIUNČIAME Į LIETUVĄ, 
LATVIJA. ESTIJĄ I R BALTARUSIJA 

A T1ANTĮC 
ressi^orp. 

Mušu įstaigos: 
8801 S. 78 Th Ave , BRIDGEVLE VV. IL 6 0 4 5 5 . Tc l :708-599-9680 
Dirbame: Pirm-Penk8a.m.-6p.rn..Trečiki 7p.m.. Šc$t. n u o 8 a . m - 3 p . m . 

2719 W 71 Str. CHICAGO. IL 60629. Tei:773-434-7919 
Dirbame: Pirm-Penk 9 a.m.-5p.m.. Šešt iki 2 p jn . 

TELi1-3Qr>775-SEND 
Mūsų atstovai: 

l x * Angelss 334 E. Santa Ar i ta . Tei:818-842-1719. -fcf:818-73t-9T77 
Bravo Coffce 238 Main Str, UEMONT. I L 60439, Te!:630-257-3300 

Kilv;» tbip.SSBS. Jto*wngI%>alR*LAFl^E. I L . Tcl:847-776-7766 

mmcm 
fįCfftoi 

VoS\ 
'U 

*&r :%& 

f*run. 

m KaOar VViiaim -***•, 

J88&. *»*—~ 
Direct: 941-376-7555 i * * '*'* 
Office: 941-782-0202 
Email: vita@kw.com 

\TTAKAZlAL-SKArra:->rw-KLE*lCZ 
Broker Associate 

•Profesionalus ir sąžiningas 
patarnavimas įvairiu nuosavybių 
pirkime ir pardavime. 

•Sarasota/Bradenton ir kitose 
Floridos apylinkėse. 

|ei svajojate įsigyti gražią nuosavybę 
saulėtoje Hondoje, 

kreipkitės į Vitą ir jūsų svajonės išsipildys! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 «* 
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 

RBKMENYS FOTOGRAFAMS 
m\ffiGĖJA\fi 

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 

••HVAIRUS— 

* 2 moterys ieško darbe prižiūrėti 
senelius. Mtnimaii angių kafoa Viena 
vairuoja kita ne. Siūlyti RL arba kitur. 
Tei. 727-321-6967. 

* Dažytojas su patirtimi ieško oarbo. 
(Savi 
956/. 

darbo įrankiai) Tel.773-931-

* Moteris ieško darbo senelių 
priežiūroj. Patirtis, rekomendacijos, 
anglų kaba automobis. Gali gyvent 
kartu. Tel. 708-532-3347, vakarais, 
arba 708-361-3975, palikti žinutę. 

*Pirksiu kcimparšones darbą senelių 
priežiūroje. Siūlyti variantus. Gaiiu 
gyventi kartu. Tel.708-532-3347, vaka
rais, 708-361-3975, palikt! žinutę. 

*V"Kkrtinio amžiaus tvarkingi žmonės 
išsinuomotų vieną kambarį su vonta ir 
virtuve vVestrnont Darien ar 
Woodridge rajonuose. Jeigu 
nuosavame name, tai padėtume 
tvarkyti aplinką. Tel. 630-863-2774. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje nepilnai darbo dienai nuo 
1v.p.p. Oak Lavvn ar apSrikiniuose raj. 
Gali pakeisti savaitgaliais. Patirtis, 
anglų kaba. rekomendacijos, automo-
bis, dr*umentai. Tel. 70&£924422 , 
708-233-6918, palikti žinutę. 

*Moteris gali pakeisti savaitgaliais 
Milwaukee, Wl. Tel. 414-258-6786. 

•Moteris, turint dokumentus, ieško 
darbo po pietų VVestmont Darien, 
Wcodridge. gali būti BoSngbfook ar 
Lemont Tel. 630-663-2774. 

*Vyras, vamjojanljs automobil), tunntis 
rekornendacąas ir patirtį, legalus doku
mentai, gali atlikti rnsažą ir prižiūrėti 
pacjyvenusius žmones. Tei 708-233-
9764 skambinti nuo 3 v.p.p. ikj 9 v ,/. 
arba tei. 708-822-620C 

* Gal kas galėtų studentui padovanoti 
ar pigai parduoti naudotą automobilį 
Būčiau laba dėkingas Tel 773-220-
5670, vladas 

*Mergina ieško darbe prižiūrėti 
pagyvenusius žmones Gali gyvent 
kartu, arba pakeist f<Jevairuo)a. Tel 
773-220-5670 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vok* Mat 773«4-7o20 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ woridneCatt.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
„Tg——, Landmark 

properties 
Bus. 773-229-8761 
Res. 70&425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

O r t u j f - Accent 
— ^ ^ ^* Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lavra, BJinois 30453 H 
Business 708-423-9111 

Voke Mail 708-233-3374 
Fax 708^123-9235 

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

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

^ % 
Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 « ° m S - t e 

E-mail: amikulis @ usa. com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

M o k e s č i ų s k a i č i u o t o j ų p a s l a u g o s 

VIRGIS / £ * * 
TVASKUS. CPA. ^ " ^ 

užpildo pajamų 
mokesčių formas. 

Tel . 708-448-8468; 312-762-4653 

„ffe-Migo'' 
s&yrius 

Tei. l-773-5«5-95#0 

INCOME TAX SERVTCE 
0^>artiniai p^amų mokes6ų įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metilų 

mokesčių formų užpildymą. Profesionaliam, 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 St. 
Oak Lavvn, IL 60453. 

Tel. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų mokesčio 

overtaimas. luzeris. failas. 

ALTV 
Sonajčis j televizijos laidos 1 

Laidos tema: 
MIGRANTŲ KALBOS SPINDESYS HR SKURDAS I 

JOSM laukia na tik riartH pokalbi* su I 
IHooįaus uowi»mto ( 

SJ^ritaw »akaiaaM, M ir links* 
bei kitos nuotaikingos: 

•aaahf aakasm. 

Kviečiame visus, kas nori išsakyti savo — — | aata mūmi -
lietuvių emigrantu - kalbą, apie lietuvėj kaaaae toatr/mtą 

šeštadieninėse mokyklose, apie kalbos pneatūra ir mm, tu 
kaRM suafuaajs ktsusanus ir sužinoti, kMc yra aatuvių kalbu bei 

kiek rr»etu mūsų katai dar skirst aUifcti gyvai. 
Po laidos filmavimo - diskoteka. VeBta baras. 

Laukiame jūsų i*i ItsUlauį, sausio 29 d-, 7 vai. vakaro Jaunimo 
Centro apatinėje salėje, 5600 S. daremont, 

Chicago l_ įėjimas - 1 0 doleriu. 
Prašome registruotis i i anksto telefonu 708-8394022. 

beismentas, byčius, lančius. 

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

Jums, Jūsų vaikams ir vaikaičiams, 
bei visiems, neabejingiems Lietuvos istorijai 

ir kovai už nepriklausomybe-

/ / 

Filmas 

Vienui vieni / / 

Užsisakyti filmą (DVD formate) skambink i te 
Amerikos lietuvių televizijai 

Tel. 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 Juozo 

Lukšos-Daumanto istorija) (trukmė 0:23). 
3. Filmo prodiuserio Vytauto Vilimo tekstas (anglų kalba). 

Filmas lietuvių kalba su angliškais subtitrais. 
Garsas - DOLBY DICrTAL 

Šis filmas — puiki vaizdinė priemonė istorijos pamokoms apie lietuvių pasipriešinimą 
sovietų okupacijai, paremta tikrais istoriniais faktais ir Rūdininku, pasakojimais, ir puiki 

dovana kiekvienam, kuriam brangį jr įdomi Lietuva bei jos istorija. Istorija apie išdidžius 
ir narsius žmones, kurie brangino savo tėvyne ir nenulenkė gaivos prieJ sovietu okupantus. 

Pasinaudokite 
proga! 

Pigiausi 
aviabilietai metuose! 
NUO SAUSIO IKI PAT ŠV. VELYKŲ 

.com 
tickets@dol«is.com 

-/v? Pigiai keliaukite po Ameriką 
ir Europą, aplankykite f^'^J^e\ 
savo gimines X^*į$&iM ( 
Lietuvoje! 4 rtM"**^r' 

1-800-514-9989 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencyiar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.2iconstrucbon.con1
mailto:agrinkev@amfain.com
mailto:vita@kw.com
http://woridneCatt.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, APT frtterta* JTAR-TASS, BttS 

teių agereGtų pfane&mais) 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) vyk

domoji institucija penktadienį, 
praėjus vienai dienai nuo prezi
dento George W. Bush inaugu
racijos antrajai kadencijai, pa
sveikino JAV pažadus gerinti 
tarpatlantinius santykius. ,,Tai, 
kad pirmoji antrąją kadenciją 
pradėjusio prezidento Bush ke
lionė bus į Briuselį, rodo, kokią 
svarbą JAV Vyriausybė nori su
teikti santykiams su Europos 
Sąjunga", sakė Europos Komisi
jos pirmininkas Jose Manuel 
Barroso. G. W. Bush Belgijos 
sostinėje lankysis vasario 22 d., 
kur dalyvaus NATO viršūnių 
susitikime. 

MINSKAS 
Minskas penktadienį atsi

kirto JAV, pareikšdamas, kad 
Washington laikosi iškreipto po
žiūrio vadindamas Baltarusiją 
vienu iš kelių „tironijos bastio
nų". „Condoleezza Rice pastaba 
dėl Baltarusijos rodo, kad jos 
supratimas apie padėtį mūsų 
šalyje toli gražu neatitinka tik
rovės", sakė Baltarusijos užsie
nio reikalų ministerijos spaudos 
sekretorius Andrėj Savinich. 
„Klaidingi stereotipai ir idėjos 
yra blogas metodas formuoti ob
jektyvią užsienio politiką", sakė 
j is . Paskirtoji JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice šią 
savaitę Baltarusiją kar tu su 
Kuba, Iranu, Mianmaru, Šiau
rės Korėja ir Zimbabve priskyrė 

prie „tironijos tvirtovių", į ku
rias JAV privalo padėti atnešti 
laisvę. 

RYGA 
Latvijos premjeras Aigars 

Kalvytis mano, kad prezidentė 
Vairą Vike-Freiberga neturėjo 
kito pasirinkimo, kaip tik priim
ti Rusijos prezidento Vladimir 
Putin kvietimą atvykti į Mask
vą gegužės 9 dieną dalyvauti 
Pergalės dienos iškilmėse. Tuo 
pat metu interviu visuomeni
niam Latvijos radijui premjeras 
penktadienį nurodė, kad šis vi
zitas kažin ar suartins šalis. Jo 
nuomone, Rygos ir Maskvos tar
pusavio santykiai ir toliau liks 
„gana sudėtingi". 

VARŠUVA 
Ketvirtadienį mirė Jan No-

wak-Jezioranski, lenkų karys, 
kuris per Antrąjį pasaulinį karą 
nepaisydamas mirtino pavojaus 
iš Varšuvos į Londoną nešiojo 
pranešimus tremtyje dirbusiai 
lenkų Vyriausybei. J . Nowak-
Jezioranski visą savo gyvenimą 
paskyrė kovai už laisvą Lenkiją. 
Antrojo pasaulinio karo metais 
jis kovojo su naciais, o vėliau. į 
valdžią atėjus komunistams, 
tremtyje dirbo žurnalistu ir dik
toriumi. 

'\ J A V Į 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas ketvirtadienį 

iki kitos savaitės atidėjo deba
tus ir balsavimą dėl Condolee

zza Rice patvirtinimo naująja 
valstybes sekretore. Respubli
konai pageidavo diskusijas pra
dėti ketvirtadienį, iškart po JAV 
prezidento George W. Bush 
inauguracijos. Jos išvakarėse 
per balsavimą Senato užsienio 
reikalų komitete 16 jo narių pri
tarė C. Rice paskyrimui valsty
bės sekretore, o du pasisakė 
prieš. Tačiau respublikonų rei
kalavimui diskusijas pradėt i 
ketvirtadienį nepri tarė demo
kratai, kurie pareiškė, jog bū
tina surengti išsamų šios kandi-, 
datūros svarstymą Senate. 

ARTIMIEJI RYTAI 

G e o r g e W . Bush pasiryžęs k o v o t i su t i r o n i j a 

Atkelta iš 1 psl . 
tačiau, engiamųjų laimei, ji ne
maža, ir mes tikrai panaudo
sime ją laisvės reikalui", sakė 
respublikonas G. W. Bush. 

Did inga p r e z i d e n t o 
r e t o r i k a 

Politikos apžvalgininkai sa
kė, kad G. W. Bush didingoje 
retorikoje buvo gausu ankstes
nių JAV prezidentų kalboms 
būdingų elementų, pradedant 
Abraham Lincoln moralizmu ir 
baigiant Theodore Roosevelt 
agresyvumu bei tarptaut in iu 
idealizmu, kuriuo pasižymėjo 
Woodrow Wilson ir John 
Kennedy. 

Tačiau taip ir neaišku, ar G. 
W. Bush pažadas skleisti laisvę 
kelia grėsmę visiems autori
tar iniams režimams, a r tik 
tiems, kurie laikomi priešiškais 
Jungtinėms Valstijoms. 

, A r tai reiškia, kad bus puo
lamas Iranas ar Sirija? Ar tai 
reiškia, jog bus daromas spaudi
mas mūsų draugams, kurie 
nėra tokie demokratiški, pa
vyzdžiui, Saudo Arabijai, Pa-
kistanui ar Rusijai? — klausė A 
Lichtman. — Ši kalba nenusta
tė jokių ribų, jokios krypties". 

Administracijos pareigūnai 
sakė, kad prezidento inaugura
cine kalba siekta tik trumpai 
pristatyti svarbiausias JAV po
litikos gaires, o išsamiau apie 
tai bus kalbama G. W. Bush me
tiniame pranešime .Apie Są
jungos padėtį", kurį jis perskai
tys vasario 2 dieną. 

G. W. Bush konkrečiai neuž
siminė, prieš kokius režimu? 
gali būti imtasi veiksmų, tačiau 
paskirtoji valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice per jos kandi
datūros svarstymą Senate iš
vardijo šešias „tironijos tvirto
ves": Iranas, Šiaurės Korėja. 
Kuba, Baltarusija, Zimbabvė ir 
Mianmaras. 

M. CHanlon nuomone, savo 
inauguracijos kalba G. W. Bush 
leido netiesiogiai suprasti, kad 
jis nesirengia atsiprašyti už 
prieštaringai vertinamą įsiver
žimą į Iraką ir bent kiek sušvel
ninti griežtą politikos kursą, 
kurį Washington ėmė įgyven
dinti po rugsėjo 11-osios atakų. 

„Tai, ką matome, yra mėgi

nimas pristatyti didingesnę vi
ziją ir paaiškinti, kodėl Amerika 
turi stengtis būti ryžtinga, įgy
vendindama savo užsienio poli
tiką", sakė M. O'Hanlon. 

Beveik visą savo 17 minučių 
trukmes kalbą G. W. Bush skyrė 
užsienio politikai, tačiau tik 
keliais žodžiais užsiminė apie 
nesutarimus su JAV sąjunginin
kėmis dei karo Irake. Preziden
tas žadėjo per savo antrąją ka
denciją prašyti sąjungininkių 
patarimo ir pagalbos. 

Laikraščiai v e r t i n a 
nev ienare ikšmiška i 

Įtakingiausi JAV laikraščiai 
G. W. Bush inauguracinę kalbą 
vertina nevienareikšmiškai. 
Vieni jų giria prezidento inau
guracijos kalbą, kurioje JAV už
sienio politikos tikslu buvo nu
rodyta pasaulinė laisve, tačiau 
kiti mano, kad joje trūko de
talių, ir skeptiškai vertina pre
zidento galimybes tesėti savo 
pažadus. 

„Jaudinanti inauguracijos 
kalba", rašo ..USA Today", pa
žymėdamas, kad rugsėjo 11-
osios atakos „dramatiškai pa
keitė tiek šalies, tiek jos prezi
dento prioritetus". 

„The Wall Street Journal" 
nuo pat savo redaktoriaus skil
ties antraštės ..Laisvės var
pininkas" giria G. W. Bush ir 
sveikina tai, jog jis po „ai Qae-
da" teroristų atakų 2001 metų 
rugsėjo 11-ąją suprato, ..kad 
JAV negali galvoti esančios ap
saugotos nuo pasaulio neramu
mų tiesiog juos ignoruodama". 

Šis laikraštis pritaria tam. 
kad G. W. Bush atkreipė dėmesį 
į „pasaulio diktatorius", ir pa
žymi, kad, nors Irakas tiesiogiai 
ir nebuvo paminėtas, „tam tik
ra prasme visa jo kalba buvo 
apie Iraką, kaip priemonę pa
aiškinti amerikiečiams, kodėl 
mūsų karių pasiaukojimas te
nai yra pateisintas". 

„The New York Times", ku
rio redaktoriaus skiltyje prezi
dentas paprastai vertinamas la
bai kritiškai, jo inauguracijos 
kalbą gyrė už tai, kad buvo pa
brėžti „teisėtumas ir pripažini
mas". Straipsnyje sakoma, kad 
G. W. Bush turėjo pasakyti kal
bą, „kunoje pabrėžiami pagrin-

Geros permainos 
Kauno Botanikos sode 

DRAUGAS, 2005 m. sausio 22 d., šeštadienis 

BAGHDAD 
14 žmonių žuvo ir dar 40 bu

vo sužeisti , kai Baghdad va
karuose prieš penktadienio mal
das prie šiitų mečetes sprogo 
mirtininko vairuotame automo- j 
bilyje buvusi bomba. Šis išpuo- | 
lis, kur is tikriausiai padidins Į 
įtampą t a rp Irako religinių ben
druomenių prieš sausio 30-osios 
rinkimus. įvykdytas prie ne
didelės Al Aksa kankinių me
četės sostinės Um Maalef rajo
ne. J i s surengtas po to, kai „ai 
Qaeda" sąjungininkas Irake pa
grasino ši i tams. Žuvusieji ir su
žeistieji, t a rp kurių yra moterų 
ir vaikų, nuvežt i į netoliese 
esančią ligoninę, kurios priėmi
mo skyrius netrukus buvo pil
nas. Artėjant Irako prezidento 
rinkimams, sukilėliai vis daž
niau rengia išpuolius, siekdami, 
kad rinkimai būtų atidėti. 

diniai šalį vienijantys princi
pai", ir priduriama: „Šiuo at
žvilgiu G. W. Bush savo darbą 
atliko". 

Paminėdamas G. W. Bush 
inauguracijos kalbos ..plataus 
masto idealizmą ir kvapą 
gniaužiančias ambicijas", ,,The 
Vvashmgton Post" taip pat pažy
mi jos ..neaiškias sąsajas su po
litika, kurią jis vykdys antrąją 
kadenciją". 

„The Washmgton Post" san
tūriai vertina ligšiolinius G. W. 
Bush veiksmus vengti susiprie
šinimo su nedemokratiškais re
žimais t a i s atvejais, kai tai 
„prieštarauja saugumui ar eko
nominei politikai". Tarp tokių 
režimų dienrašt is pamini Pakis
taną, Egiptą. Saudo Arabiją, 
Rusija ir Kiniją. 

P r o t e s t u o t o j a i — 
n e g a i l e s t i n g i 

Laikraščių kritika yra labai 
švelni, palyginus su gausių pro
testuotojų nepasitenkinimu. Su 
inauguracijos iški lmingumu 
Washington. DC gatvėse varžė
si protestuotojai, kurie nešė ne
tikrus kars tus , uždengtus JAV 
vėliavomis, ir išjuokė preziden
tą. 

G. W. Bush ir jo palydai nuo 
Kapitolijaus važiuojant Baltųjų 
rūmų link, tūkstančiai protes
tuotojų, susirinkusių gretimose 
gatvėse, švilpė, skandavo šū
kius ir laikė plakatus su užra
šais, smerkiančiais prezidento 
vidaus ir užsienio politiką. 

Saugumo priemonės, kurių 
buvo imtasi , buvo griežčiausios 
per visą JAV prezidentų inaugu
racijos istoriją. 

Kai kurie žmonės pro šalį 
lėtai važiuojant G.W.Busho au
tomobiliui, atsuko nugaras. Kiti 
šaukė: ..George Bush. negali 
slėptis. Kalt iname tave genoci
du". Tarp daugybės protesto už
rašų buvo ir tokie „Tavo rankos 
kruvinos", „ I r akas arabiškai 
reiškia Vietnamą". 

Dar kiti protestuotojai rei
kalavo rinkimų reformos, teisių 
gėjams, teisės į abortus ir at
sikuriančių energijos šaltinių 
naudojimo. 

Protestuotojai taip pat apsi
keitė įžeidimais su džiūgaujan
čiais G. W. Bush šalininkais 

SVAIUNE 
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ 

VDU K a u n o b o t a n i k o s 
s o d a s paga l „ P h a r e 2002" 
p r o g r a m ą gavo d a u g i a u ne i 
v i e n ą milijoną l itu senos ios 
o r a n ž e r i j o s k a p i t a l i n i a m 
r e m o n t u i . 

Botanikos sodo moksli
ninkai parengė projektą „Kauno 
botanikos sodo infrastruktūros 
pritaikymas turizmo tikslams" 
„Phare" programai „Bendradar
biavimas abipus sienos Baltijos 
jūros regione" ir laimėjo 1,25 
milijono litų Botanikos sodo 
oranžerijos kapital iniam re
montui. 

Pasak VDU Kauno bota
nikos sodo direktorius dr. 
Remigijaus Daubaro, šis projek
tas yra iš vidutinės projektų 
kategorijos, kuriame buvo gali
ma laimėti iki 500,000 eurų. 
„Mes prašėme 280,000, tačiau 
sumą šiek tiek sumažino ir 
gavome daugiau nei 270,000 
eurų. Projektą rengėme du su 
puse mėnesio ir atidavėme stu
dentiškai — paskutinę dieną, 
tačiau laiku. Ir visiems dar
bams įgyvendinti dabar turime 
dešimt mėnesių", — juokavo 
VDU Kauno botanikos sodo 
direktorius. 

Projekto tikslai 

„Pagrindiniai projekto tiks
lai — nutiest i į oranžeriją 
dujotiekio liniją iš J. Pabrėžos 
gatvės, įrengti modernią auto
matizuotą dujų katilinę ir šildy
mo sistemą, nes iki šiol oranže
rija buvo šildoma anglimi. Dėl 
to per metus jos šildymui išleis-
davome per 10,000 litų. Pro
jekte numaty ta pakeisti me
talines oranžerijos konstrukci
jas bei esamus langus i naujus, 
su selektyvaus stiklo paketais. 
Po šių pakeit imų ne tik 
sutaupysime daugiau pinigų, 
tačiau ir aplinka pagražės, taps 
tvarkingesnė", — sakė VDU 
Kauno botanikos sodo direkto

rius. 
Projekto „Kauno botanikos 

sodo infrastruktūros pritaiky
mas turizmo tikslams" partne
riai — Kauno ir Tartu (Estija) 
savivaldybės, Tartu botanikos 
sodas, kurio lankytojų centrui 
modernizuoti taip pat skirta 
dalis gautos projekto sumos. 

Norint padidinti užsienio 
tur is tų s rau tą į Kauno bo
tanikos sodą, jo oranžeriją, 
vasario mėnesį bus rengiamas 
ta rp tau t in i s seminaras „Kul
tūrinio ir ekologinio turizmo 
vystymas Baltijos jūros regiono 
Botanikos soduose", o rugsėjį — 
tarptaut inė mokslinė konferen
cija „Tropinių augalų tyrimas 
botanikos sodų oranžerijose ir 
jų panaudoj imas žiemos so
duose". Ši konferencija vyks 
oranžerijos atidarymo dieno
mis. 

Atei t ies vizijos 

Po gauto „Phare 2002" pro
gramos finansavimo Botanikos 
sodo vadovai pradėjo kur kas 
optimiškiau žiūrėti į ateitį ir jau 
dabar pradėjo rengti naują 
didžiulį Botanikos sodo plėtros 
projektą, norėdami padaryti jį 
traukos objektu ne tik Lietuvos, 
bet ir Europos mastu. „Nedrąsu 
sakyti, tačiau šio projekto 
įgyvendinimui gali prireikti 
apie ketur iasdešimt milijonų 
litų. Pirmiausia norime restau
ruoti J. Godlevskio dvaro pasta
tus, o tai iš tiesų gana brangu. 
Mums priklauso apie 15,000 
kvadratinių metrų dvaro pas
tatų, skaičiuojama, kad vieno 
kvadratinio metro restauravi
mas kainuoja 2,000 litų, vadi
nasi, vien pastatų restaura
vimui reiktų trisdešimt mili
jonų litų", — sakė direktorius. 

Pasak R. Daubaro, planuose 
yra Botanikos sode įrengti akty
vaus poilsio aikšteles vaikams 
ir suaugusiems, gal net paplū
dimio tinklinio aikšteles, esan
čiame Botanikos sodo sandėlyje, 
tikintis tokiu būdu padidinti 
žmonių trauką. Taip pat ketina-

. vi>Ą 

Always Wlth FIower» 
Naujove — salonas Lemontel 

* Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir propnės kompozicijos (konsultacijos — nemokamos) 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčią, pokyiiu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuoiakia 20%) 

Lemom, 1120 S. State St.; Tel. 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; TeL 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse JAV. Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 

PETKUS U SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON P ARK 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 PHON'ES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel . 1-800-994-7600 
www.pe t kus fune ra Ihomes . com 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LiTHUANlAN * 0 « 1 D WiOE DAli.'' 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skefctis 

laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų 

sketofcma išspausdins nemokamai Tercflda paskambinti 

t e l 773-585-9500 ar užsukti \ DRAUGO admMstrac|a 

adresu 4545 W. 63 St, Chkago, •_ 60629. 

Kauno botanikos sodas. 

ma įrengti motelį su stovykla
viete, čia būtų kaip papildoma 
t r a u k a užsieniečiams, juk 
j iems, atvažiavus į Lietuvą, 
būtų kur kas smagiau įsikurti 
gražioje aplinkoje. „Galbūt net 
įmanoma būtų neveikiančioje 
katilinėje įkurti naktinį klubą 
jaunimui. Juk ta visa katilinės 
konstrukcija puikiausiai tiktų 
klubui. Kitos idėjos, galbūt la
biau primena svajones, tačiau, 
gavus finansavimą, būtų gali
ma įrengti šiuolaikišką konfe
rencijų salę maždaug 300-^100 
šimtams žmonių, o viename iš 
tvenkinių, ir baseiną. Svarbu 
paminėti ir tai, kad Botanikos 
sode gyvena daug rūšių įvairių 
paukščių ir gyvūnų, todėl keti
name įrengti specialų stendą, 
kad lankytojai žinotų, kokius 
paukščius ar gyvūnus gali čia 
pamatyti", — mintimis dalijosi 
Botanikos sodo direktorius. 

Pasak R. Daubaro, yra daug 
gerų idėjų, tik reikia finansavi
mo, tačiau patys artimiausi 
planai yra išvalyti tvenkinius, 
pavasarį atidaryti naują augalų 
ekspoziciją salos namelyje. 
Ekspozicijos paskirtis bu? 
edukacinė, joje vaikai galės 
susipažinti su įvairiais maistui 
vartojamais augalais, pavyz
džiui, pipirais, cinamonu ir 
kitais augalais. Nors Botanikos 
sode vestuvininkams ir taip 

suteiktos visos sąlygos: jie gali 
žiemą fotografuotis oranžerijo
je, o vasarą prie tvenkinio su 
gulbėmis, tačiau yra sumany
mas specialiai jiems tvenkinyje 
įrengti fontaną, praplėsti ir pa
statyti naujus baldus oranžeri
jos priimamajame. 

Stichija s u n a i k i n o 
š imtameč ius m e d ž i u s 

Sausio mėnesį Lietuvoje 
praūžęs uraganas „Ervinas" pri
darė nuostolių ne tik gyvento
jams, bet ir Botanikos sodui — 
išvartė šimtamečius medžius. 
Pasak R. Daubaro, nėra 
metodikos apskaičiuoti padary
tai žalai, tačiau žalos tai tikrai 
padaryta maždaug už 4,000 
litų. „Išversta ir sužalota maž
daug apie dešimt medžių, dau
guma jų labai seni. Išverstas 
250 metų senumo ąžuolas, kuris 
net nebuvo supuvęs. Vėjas jį 
išvertė su šaknimis. Taip pat 
išvartyti: kaštonas, liepa, uosis, 
sulaužytos šimtametės tujos, 
kurias turėjome iškirsi", — 
uragano padarytą žalą vardijo 
direktorius. Pasak R. Daubaro, 
stichijos šėlsmas parodė, kad 
pats laikas intensyviai tvarkyti 
Botanikos sodą — patiems kirs
ti senus medžius, nelaukiant, 
kol kas nors juos išvers, ir so
dinti naujus. 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

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

HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700 
OTHER LOCATIONS AVA1LABLE IN CHKACO 

& ALL SUBURBS 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME ' : 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimie 
lietuvių kapiniu 

11028 S. Souttnvest Hwy 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

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 urematiom patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rek tor ius 

4330 So. Califnrnia A ve. Chicago. II. 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-05OO 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuvių patalpas visose Čikagos miestr. 
apyl inkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneraIhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

DRAUGO FONDO TARYBOS 
direktorių posėdis šaukiamas 
š.m. sausio 26 d., trečiadienį, 4 
v.p.p. „Draugo" redakcijos pa
talpose. Yra daug svarbių 
reikalų. Visų direktorių daly
vavimas būtinas. 

DR. PETRAS VYTENIS IR DAIVA 
KISIELIAI, gyv. Dovvners Grove, 
Draugo fondo g a r b ė s n a r i a i , 
senuosius metus palydėjo su 
500 dol. įnašu, pasiekdami 
1,750 dol. sumą. Už stambią 
paramą Draugo fondui labai 
dėkojame. 

GIEDRĖ IR STASYS MILAS, gyv. 
Carlsbad, C A, atsiuntė 200 dol. 
Draugo fondui ir tapo jo nariais. 
Dėkojame ir sveikiname naujus 
narius. 

ATEITININKŲ NAMŲ METINIO 
susirinkimo data pakeista iš 
sausio 30 d. į vasario 27 d., 1 
v.p.p. Ateitininkų namuose. 
Visi nariai kviečiami atvykti. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETU
VIAI, vasario 13 d., kviečiami į 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios dienų minėjimą su pietu
mis. Minėjimas prasidės 12 
v.p.p. PLC didžiojoje salėje. 
Pagrindine kalbą sakys JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gus. Minėjime 
ir meninėje dalyje galės daly
vauti visi norintys, o dėl stalų 
rezervacijos, prašau skambinti 
Genutei Stasiulienei, tel. 708-
301-6679. Vasario 16 d., 10 v.r. 
kviečiame visus prie Lemonto 
miestelio (City Hali), kur meras 
iškels lietuvišką vėliavą. Bus 
gražiau, jei mūsų daugiau 
susirinks į šią ceremoniją. 

SAUSIO 30 D., (VYKS JAV LB 
Brighton Parko apylinkės LB 
nar ių metinis susir inkimas, 
tuoj po 10 v.r. lietuviškų Mišių 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos Mozerio salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Bus 
renkami LB solidarumo įnašai, 
pr is ta tyta valdybos metinė 
finansinė apyskaita, vyks rinki
mai į valdybą. Po to pabendra
vimas ir vaišės. Laukiami ne tik 
jau esantieji nariai, bet ir visi 
besidomintys lietuviška veikla. 

45-TO METINIO „LIETUVOS 
prisiminimų" pokylio komitetas 
maloniai praneša, kad dar yra 
bilietų šių metų pokyliui. Po
kylis įvyks sekmadienį. 2005 
m., vasario 6 d., Chateau Bu-
Sche, 11535 South Cicero Ave., 
Alsip, IL 60803. Pradžia 5 v.p.p. 
Malonėkite atkreipt i dėmesį, 
kad nors Chateau adresas yra 
Cicero gatvė, dėl geležinkelio 
pervažos įvažiavimas yra iš 115 
gatvės. Ši pokylių salė turi 
didele mašinų statymo aikštelę. 
Dėl bilietų skambinti Dian 
Martin, tel. 773-376-4779. 
Ruošia Lietuvos Vyčiai. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugija maloniai kviečia į 
„Užgavėnių šiupinį". Vasario 5 
d., šeštadienį, 6 v.v., Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 

Pasikeitė Lietuvių fondo vadovybė — 
2005 skelbiami „Naujų LF narių metais 

. Gintaro salėje, pabendravimas 
prasidės 6 v.v. - 6:45 v.v., me
nine programa - Ginta Žviliutė, 
akompanuos Manigirdas Mote-
kaitis. Šokiams gros Algimanto 
Barniškio grupe. Stalus prašo
ma užsisakyti iš anksto pas Ra
mūną Buntiną, tel. 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 a u 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. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kuris įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube, 
Lithuanian Hali, 4880 46th 
Ave. North Saint Petersburg, 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas, iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
pranešti Valei Majauskaitei 
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, el-paštas: vbire-
ta@rogers.com. 

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

INDREI IR DONATUI TIJŪNĖ
LIAMS persikrausčius, nuo 
sausio 25 d. jų namų adresas 
yra 414 Freehauf, Lemont, IL 
60439, tel. 630-243-7275. 

„SAULUTĖS" LIETUVOS VAIKŲ 
globos būrelio, bei „Dieviško 
Kryžiaus" Lietuvos benamių 
fondo naujas adresas: 414 
Freehauf, Lemont, IL 60439, 
tel. 630-243-7275. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" sausio 26 d., 2 
v.p.p., trečiadienio popietės pro
gramoje dainuosime su muz. 
Povilu Strolia. Veiks laimės 
šulinys, bus bendri pietūs. Visi 
maloniai kviečiami ir laukiami. 

SAUSIO 25 D., 7 V.V. KVIEČIAME 
į svarbų Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos susirinkimą, 
kuriame bus paaiškinta apie 
tarybos veiklą ir išrenkama 
parapijos taryba. Visi parapi
jiečiai prašomi dalyvauti susi
rinkime. 

2004 m. gruodžio 14 d. eili
nis LF tarybos posėdis pasi
žymėjo vadovybės pasikeitimais 
ir naujųjų 2005 metų planų 
išvardinimu. Kadencijai pasi
baigus, LF tarybos pirmininkas 
dr. Antanas Razma atsisakė vėl 
kandidatuoti į p i rmininkus . 
Anot dr. Razmos, peržengusiam 
tam tikro gražaus amžiaus 
slenkstį, norėjosi kitiems per
duoti pirmininkavimo pareigas. 
Tuo pačiu ir dr. Razmos žmona 
Alė Razmienė, buvusi LF ad
ministratorė ir, ligi šiol LF kor
poracijos sekretorė, pasitraukė 
iš savo pareigų. Dr. Razma 
pasilieka kaip direktorius LF 
taryboje, kurioje savo žiniomis 
ir patirtimi toliau dalinsis su 

SKELBIMAI 
• „Sau lu tė" Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams vaikams, dau
giavaikėms šeimoms bei stu
dentams Lietuvoje. Aukojo 
Rita :r Charles Rackrmi $20 
tes;ant mergaites parama, 
Anon.rr.as D $200 Labai ačiū. 
„Sau lu t ė " įSun l igh t O r p h a n 
Aid), 414 Freehauf , Lemont , 
I l l inois 60439. te l . (630) 243-
7275. TAX ID #36-3003339. 

• A_a. Adelės Verhickienes 
atminimą pagerbiant, jos duktė 
Dalia Ancevičiene atsiuntė 
.Saulutei" $785, kuriuos suau
kojo D A Anrevifiai $100, V V 

jaunesniais. 
LF taryba išrinko tris dr. 

Jono Valaičio vadovaujamos 
nominacijų komisijos pasiūlytus 
kandidatus į LF vadovybę: 
būtent Vytautą Kamantą tary
bos pirmininku, Arvydą Tamulį 
— valdybos pirmininku, ir 
advokatą Vytenį Kirvelaitį — 
LF korporacijos sekretoriumi. 

Naujai iš r inktas is LF 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas padėkojo tarybos 
nariams už pasitikėjimą ir savo 
pirmtakui už atliktus darbus ir 
pavyzdingą vadovavimą. Anot 
V. Kamanto, per praėjusius 42 
metus nuo LF įsteigimo, 11 
metų ėjęs Tarybos pirmininko 
pareigas ir 12 metų vadovavęs 

valdybai, savo kilnumu ir 
išmintingumu dr. A. Razma 
„parodė kokiu keliu LF reikia 
eiti". Pirmininkas V. Kamantas 
pasiryžęs ir toliau skaidriai ir 
dorai tęsti LF darbus ir prašė 
tarybos narių pagalbos, idėjų, 
ir, reikalui esant, atviros kri
tikos. 

Susilaukęs pakartotinio 
Tarybos pritarimo, LF valdybos 
pirmininkas Arvydas Tamulis, 
kuris 2004 m. birželio mėnesį 
perėmė pareigas iš pasitrauku
sio pirmininko Povilo Kiliaus, 
dėkojo tarybos nariams ir yra 
pasiryžęs vykdyti tolimesnius 
LF darbus, siekti naujų narių ir 
įnašų geresnei Fondo ateičiai. 
Tamulis džiaugėsi, kad praėju-

Matusaičiai $100, V. L. Jurcys 
$75, S. R. Ramanauskai $70, 
I.H. Johansonai $50, R. M. 
Buntinai $50, M. Jakštys $50, 
0. Žolynienė ir R. Rataczyk 
$30, A. Naudžius $25. R. J . Ma
tonis $50, p. Gruodiene $20, K. 
Tadra $20,1. W. Meile $20, V. 
A. Brazdžiūnai $20, L. P. Alek
sa $20, A. Baltrušaitis $20, G. 
B. Serapinas $20. A Kubilius 
$20, K. S. Daubai. S. Vaišvila, 
S. A. Bernatavičius $25 .Sau
lutė" dėkoja už aukas vargin
giems vaikučiams Lietuvoje ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Adelės Verbickienės šei
mai bei artimiesiems. 

Cicero Lietuvių Bendruomenė 
meldžiasi ir aukoja 

Šaltas sekmadienio sausio 
16-os dienos rytas. Dangus be 
debesėlio. Saulė švietė, bet 
nešildė. Cicero LB tikintieji su
sirinko į Šv. Antano šventovę. 
Tai tie, kuriems gyvas tikėji
mas širdyse, nepaisant nei la
bai šalto oro. Kun. Kęstučio 
Trimako ypač prasmingi pa
mokslo žodžiai aktual ia , šian
dienine, sunkiai suvokiama 
tema: Azijos pakraščių cunamio 
aukos ir Dievo Apvaizda. 

Cicero lietuviai parapijie
čiai džiaugiasi, kad dar turime 
lietuvį kunigą, galime giedoti ir 
melstis sava kalba. Tačiau pa
sigendame savo kaimynų tau
tiečių, kurie gyvena Berwyn, 
La Grange, Riverside, nes jų 
nematome lietuviškose šv. 
Mišiose. 

Kaip įprasta, po šv. Mišių 
dalis parapijiečių ateina į sek
madienio kavinę, kur vyksta 
diskusijos, pokalbiai apie nau
jausius įvykius Lietuvoje ir 
pasaulyje. Šį rytą dėmesys 
buvo skirtas „Draugo" dien
raščiui. Cicero LB pirmininkas 
Mindaugas Baukus kvietė 
visus pasivaišinti šiltu kugeliu, 
skaniais pyragais su kava ir 
arbata o visą pelną skirti 
„Draugui". 

Įprasta, kad sekmadienio 
susirinkimams vadovauja dr. 
Petras Kisielius. J i s ir šį rytą 
kalbėjo apie dienraščio svarbą, 
pagarbą mūsų bendruomenės 
darbuotojams ir bendrai lietu
vybės lankose dirbantiems. 
Marija Remienė savo kalboje 
pabrėžė, kad visi naudojamės 
„Draugo" paslaugomis, kai 
tenka organizuoti renginius, 
minėjimus ar pagerbimus, bet 
po to pamirštame nusiųsti savo 

padėką ir auką dienraščiui. Ši 
maža Cicero bendruomenė 
padeda „Draugui" ne tik finan
siniai, bet atvyksta su talka 
rengiant gegužines, koncertus 
ar kelis k a r t u s metuose iš
siunčiant laiškus bei kalėdines 
atvirutes a r gražius kalendo
rius skai tytojams. Cicerietis 
„Draugo" ta rnauto jas Jonas 
Kuprys, tai pozityvus ir kūry
bingas, pavyzdys kitiems dar
buotojams. J i s „Drauge" vi
siems reikalingas. Jis tyliai ir 
kantr iai pa tarnauja , yra dė
mesingas kiekvieno prašymui. 
Gražiai redaguojamas Ateiti
ninkų šeštadienio puslapis yra 
cicerietės Vidos Kuprytės nuo
pelnas. Nepamirštame ir Aldo
nos Zai lskai tės , kuri ilgesnį 
laiką redagavo „Draugo" pirmą 
puslapį. 

Pasivaišinę ir pasidžiaugę 
nuveiktais naudingais darbais, 
kad ir mažoje bendruomenėje, 
vyko kūrybinė valanda. Pasi
rodo, kad mūsų dvasios vadas 
kun. Kęstutis Trimakas, ne tik 
moko mus dvasinių tiesų, bet 
kuria eiles. J is visus nustebino 
dvejais humoristiniais eilėrašči
ais apie dulkes ir vorus. Ci-tuo-
jame visus pralinksminusį jo 
eilėraštį „Dulkės sonata" iš 
ciklo „Neįvykdomi norai". 

Žemėje dulkės vis sėda ir 
sėda 
ant knygų, ant proto, ant 
lango. 
Valyt jų nespėju — akis 

jos man ėda 
sūkuriuos sau šokdamos 
tango. 

Tad norėčiau gyventi mėnuly. 
Dulkių ten pilna, bet jų 

niekas nevalo. 
Tik vykt ten niekas 
nepasiūlo. 
Pavirst noris dulke be galo. 

Juk dulkių ten pilna mėnuly. 
Todėl jų niekas nevalo. 
Tad imk, susimilki, Dievuli, 
Žemės dulkes myli juk be galo. 
Į dulkę pavertęs, sviesk mane 
į mėnulį — 
Prašau, vis prašau Tavęs, 
gerasai Dievuli. 

Toliau poeto Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį paskaitė 
Agnė Mezencevienė, o Audronė 
Bernatavičienė padeklamavo 
savo eiles apie tėvynės ilgesį. 
Na, o mūsų bendruomenės vy
riausias narys Aleksas Šatas 
mintinai padeklamavo poeto 
Miškinio eilėraštį apie Salomėją 
Nėrį. 

Savo darbštumu ir dosnu
mu, Cicero LB apylinkė yra 
pavyzdys didesnėms apylin
kėms. Šioje apylinkėje nėra tur
tuolių, bet yra jautrių širdžių. 
Susirinkimuose nėra gaišina
mas laikas tuštiems pokalbi
ams. Bet dirbant kartu, atsiran
da entuziazmas įgyvendinti 
sumanymus bei projektus. 
Cicero LB pirmininkas 
Mindaugas Baukus moka 
įtraukti į aktyvią veiklą naujuo
sius, neseniai atvykusius tau
tiečius, kurie noriai prisideda 
prie visų darbų. Toks visų 
vaišingas ir kūrybingas ben
dravimas duoda tikrai gerų 
vaisių. Vaidybos pirmininkas 
nuoširdžiai visiems padėkojo. 

Cicero 
b e n d r u o m e n i n i n k ė 

šiame lapkričio 6 d. Fondo 
metiniame pokylyje, dalyvavo 
net 352 nariai ir svečiai. Ta 
proga įstojo 10 naujų narių, jų 
tarpe ir du studentai stipen
dininkai. Taip pat pokylio proga 
LF susilaukė dvejų stambių 
aukų: Severino ir Liucijos 
Krutulių 5,000 dol. ir dr. Jono 
Prunskio 1,000 dol. įnašų. 

Veiklos pranešime pirmi
ninkas A. Tamulis nurodė 
ateinančių metų valdybos darbo 
planus ir prioritetus. LF taryba 
entuziastingai patvirtino rezo
liuciją paskelbti 2005 metus — 
Naujų LF narių metais. LF 
valdyba siekia padidinti LF 
fondo narių skaičių, kuris iki 
šiol buvo 7,327, o su LF na-
riais-kandidatais siekė 8,200. 
Naujų narių vajų koordinuos 
vienas iš naujausių LF tarybos 
narių, Saulius Anužis iš 
Michigan valstijos, kuris spalio 
mėnesį sėkmingai suruošė pir
mąją LF golfo dieną Detroito 
apylinkėje ir įrašė naujų narių. 

Anot LF finansų komisijos 
pirmininko Sauliaus Cyvo, 
biržos atsigavimas po lapkričio 
mėnesį pergyvento kritimo dėl 
kai kurių farmacijos pramonės 
įmonių akcijų, teigiamai pa
veikė dabartinį LF finansinį 
stovį, kuris yra pagerėjęs nuo to 
laiko. Tačiau atsižvelgęs į gali
mybę, kad nepastovios eko
nominės sąlygos ateityje veiks 
LF kapitalą ir LF paramos 
skirstymą, kuris jau per pasku-
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aukojo $1,000 padėti Lithua
nian Mercy Lift įgyvendinti 
medicini-nius projektus ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. 
Dėkojame už dosnią auką! 
L i t h u a n i a n M e r c y Lift, P.O. 
Box 88, P a l o s H e i g h t s , IL 
60463. Tel . 708-636-6140, Tax 
ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pasky
rė ŽIV/AIDS ir narkotikų pre
vencijos programoms Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — Martynas ir 
Dalia Trakis, IL; Leslie ir 
Vincas Vyžas, NJ . $35 — Nancy 
Paulauskas. NJ. $25 — Terese 
Kazlas. MA; Paul Manomaitis, 
FL. Dėkojame už aukas! Li
t h u a n i a n M e r c y Lift, P.O. 
Box 88, P a l o s H e i g h t s , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergant iems ligo

niams Lietuvoje. Aukojo: $200 
— Mar ina ir Zigmas Rau-
linaitis, NJ . $100 — J a m e s 
Kaskin, CA, Edvvard ir Donna 
Trimakas, WA, Vilius ir Danute 
Trumpjonas, IL; Eugenia Paku
lis, DE; B. R. I. Sealey. CA, 
Joseph ir Mary Kent, NJ. $75 — 
Rima Navickas, IL. $50 — Oak 
Lawn Tax Services (Frank 
Meile). IL; Vytautas ir Wanda 
J ankus , NJ ; Gary ir Donna 
Fleming, OH; Balys Klovas, IN; 
Liudas Volodka, IL; Anele Apei-
kis. CA; Gražina Mamertas Er
čius, NY; Algis ir Daina Urbai-
tis, NM; dr. Rimvydas Sidrys, 
IL. $35 — Ingrid ir Romualdas 
Bublys, OH, Geraldine ir Jo
seph Judickas, IL. $31 — New 
Buffalo Construction Co (Jonas 
Stirbys), IN. $30 — dr. Liudvi
kas ir Regina Jagminas. RI $25 
— Ramūnas ir Skirma Kondra-
tas , VA, Aldona ir Algirdas 
Leskys, NV; Antanas Lingis, IL; 
Mary Vvysocki, NJ; Robert 
Novak, CA; Algimantas ir 
Birute Bublys, MI; Richard ir 
Rita Mason, CA; Ona Kartanas. 
NE; Dalia Grybinas, CA; Gedi
minas Damasius, IL, Edward ir 

Tammy Durbin, MD. $20 — 
Frances Sutherland, HI; Algis ir 
J u r a Norvilas, IL; Diana ir 
Joseph Noreika, IN; Vytautas ir 
Rita Cechanavicius, IL. $15 — 
Jonas Stundza, MA, Regina 
Waldon, MI; Anne Niedvares, 
IL; Sopkie Pempe, WA; Dan 
Martinkus, NE; Elena Jasaitis, 
FL; Anthony Osteika, MI. Dė
kojame už aukas! L i t h u a n i a n 
Mercy Lift, P . O. Box 88, 
P a l o s Heigh ts , IL 60463. Tel. 
708-636-6140. T a x ID #36-
3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• P r a n a s G. Meilė , CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunk
ins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Skambinkite tel. 
708-424-4425. Naujas adresas; 
5516 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
60453. S e k m a d i e n i a i s n u o 
v a s a r i o 6 d.. P a s a u l i o l ietu 
vių cen t re , Lemont , IL, n u o 
8 v.r. iki 2 v. p .p . Tvarkome 
prašymus dėl pajamų mokesčio 
numer io . 

t inius penkerius metus siekia 
po milijoną dolerių, diskusijose 
pas isakęs dr. Razma skat ino 
dėti visas pastangas, kad LF 
kapi ta las toliau augtų ir LF 
skirs tomas pelnas padvigubėtų, 
nes f inansinės paramos pra
šymų didėja. 

Pelno skirstymo komisijos 
p i r m i n i n k a s Kęstut is Ječ ius 
raš tu pranešė, kad su LF valdy
bos nar io bei in terneto sve
ta inės koordinatoriaus Ramūno 
Astrausko pagalba, stipendijų 
ir pa ramos prašymų anketos 
2005 me tams buvo perredaguo
tos ir įdėtos į LF interneto sve
tainę: w w w . l i t h fund .o rg 

LF ta rybos ir valdybos 
narys Vytas Vaitkus, atsakin
gas už ryšius su LF įgalioti
niais, ruošiasi kartu su pirmi
ninku V. Kamantų vasario 19 d. 
dalyvauti LF įgaliotinės Aldo
nos Stasiukevičienės ruošia
mame LF koncerte St. Peters-
burge, Floridoje. 

LF Garbės komiteto ir LF 
dr. Razmos vardo premijos ini
c ia tor ius dr. Jonas Valai t is 
pranešė, kad 2005 metų LF pre
mija bus skir iama švietimui. 
Ta ryba patvi r t ino premijos 
komisiją, kuriai vadovauja LF 
tarybos ir valdybos narė Sigita 
Balzekienė. Premijai siūlyti ir 
gauti taisyklės bus paskelbtos 
po jų patvirtinimo ki tame LF 
tarybos posėdyje. 

L F i n f o r m a c i j a 

DĖMESIO! 

SKYRELIS „JŪSŲ POŽIŪRIS // 

Daugiausia pokalbių, apmąstymų ir ginčų sukelia poli
tiniai reiškiniai. Lietuvoje šiuo metu aktual iausia 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 t ema 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 

SKELBIMAI 
Advokatas 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 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 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

'Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Te l . 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont , BL 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

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

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e L 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 69808 
Galimos konsultacijos šeštadieniai s 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Katelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio 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 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

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 m a ž a i s m ė n e s i 
n i a i s įmokė j ima i s i r p r i e ina 
m a i s nuoš imč ia i s . Kre ipk i 
t ė s į M u t u a l F e d e r a l S a -
v i n g s , 2 2 1 2 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 8 4 7 - 7 7 4 7 . 

• 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 ! 
N o r ė d a m i t ikra i kokybiška i 
i švers t i video į r a š u s iš 
L ie tuvoje naudo jamos PAL 
s i s t e m o s į amer ik ie t i šką ją 
N T S C ir a tv i rkšč ia i , kre ip
ki tės į I N T E R - V I D E O 3 5 3 3 
S. A r c h e r Ave . , Chicago , IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 
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