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Siame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
2psl. 

Ar žodžius lydės 
darbai? TS prezidiumo 
memorandumas. 
Lietuvos politinių 
partijų pareiškimas. 

3psl. 

Onos Mikulskienės 
100-asis gimtadienis. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
A. Kairys: apie Lietuvių 
teatro sąjungą 
Čikagoje. Ruošiamasi 
paminėti dail. Prano 
Domšaičio 125-ąsias 
gimimo metines. 
„Literatūrinė žiema 
sostinėje" Vilniuje. 
Leidiniai. 

Pasikeitimai 
Santariškių Vaikų 
ligoninėje ir dovanos 
iš Los Angeles. JAV LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 

o jysl. 

I Čikagą atvyksta 
Kauno arkivyskupas. 
Net jei ateis du žmonės 
— aš jiems dainuosiu. 

8 psl. 

Sportas 
* Šveicar i jo je p a s i b a i g u 

s iame p a s a u l i o j a u n i m o ( iki 
20 m e t ų ) orientacinio sporto 
slidėmis čempionate penktadie
nį Lietuvos komanda (Vilius 
Aleliūnas, Ramūnas Truklickas 
ir Andrejus Gerasimovas) esta
fetės varžybose buvo diskvalifi
kuota. Pasaulio čempione tapo 
Rusijos vaikinų rinktinė. 

* L i e t u v o s k r e p š i n i o ly
gos (LKL) v i c e č e m p i o n o Vil
n i a u s „ L i e t u v o s r y t o " vy
riausiasis treneris serbas Vlade 
Djurovič palieka komandą. Tokį 
sprendimą jis priėmė dėl asme
ninių priežasčių. Krepšinio 
stratego iš Serbijos bei Juod
kalnijos kontraktą su sostinės 
komanda abipusiu susi tar imu 
buvo nuspręsta nut raukt i ket
virtadienio vakarą. Neoficialio
mis žiniomis-, vilniečių koman
dai vadovaus iš Wroclaw 
„Deichmann-Šląsk" (Lenkija) 
komandos šią savai tę pasi 
traukęs 39 metų slovėnas Tomo 
Mahorič. 

* M e l b o u m e v y k s t a n č i ų 
a tv i rų jų A u s t r a l i j o s t e n i s o 
p i r m e n y b i ų vyrų vienetų var
žybų finale sekmadienį žais 
aust ra las Lleyton Hewi t t ir 
ketvirtas pagal reitingą rusas 
Marat Safin. Šių žaidėjų de
šimties tarpusavio susitikimų 
kortuose santykis iki šiol lygus 
— 5:5. 

Naujausios 
žinios 

* Opozic i ja k i t ą savai te , 
p r a d ė s r i n k t i p a r a š u s su
r eng t i balsavimą del nepasiti
kėjimo A. Pekeliūnu. 

* Per v ienuol ika m ė n e 
sių L ie tuvos gyven to jų su
mažėjo beveik 18.000. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.649 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Parlamentinės komisijos nariai suabejojo Lietuvos 
istorikų objektyvumu 

Vilnius , sausio 28 d. (BNS) 
— Suabejoję šalies istorikų ob
j ek tyvumu, Seimo laikinosios 
tyr imo komisijos nariai pasiūlė 
paprašyt i KGB rezervo veiklos 
įvertinimo iš Rusijos. 

Kreiptis į Rusiją komisijai, 
kur ia i pavesta ištirti Lietuvos 
užsienio reikalų ministro Anta
no Valionio, Valstybės saugumo 
d e p a r t a m e n t o generalinio di
r e k t o r i a u s Arvydo Pociaus i r 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
Alfredo Pekeliūno įtraukimo į 
KGB rezervą aplinkybes, pasiū

lė liberalcentristas Raimondas 
Šukys. 

„Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) atstovai tur i katego
rišką nuomonę. Aš noriu išnau
doti visus informacijos šaltinius. 
kokie tik gali būti pasaulyje", 
savo pasiūlymo motyvus BNS 
aiškino R. Šukys. 

Tuo tarpu KGB archyvus ty
rinėjęs istorikas Arvydas Anu
sauskas tokį pasiūlymą pavadi
no „gana absurdišku". 

„Jeigu komisijos nariai pa

skaitytų Rusijos Užsienio rei
kalų ministerijos ir Federalinės 
saugumo tarnybos (FSB) inter-
neto svetaines, tai sužinotų, jog 
jie KGB veiklą Baltijos šalyse 
laiko visiškai teisėta, kai mes ją 
laikome nusikalstama", sakė A. 
Anusauskas. 

„Toks kreipimasis į Rusiją 
atrodys ne tik keistai, bet ir ne
suprantamai . Net ir Rusijos 
akyse jis atrodys gana absurdiš
kai", sakė istorikas. 

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 

mokslų instituto (TSPMI) direk
torius Raimundas Lopata parla
mentarų siūlymą pavadino „vi
sišku absurdu". 

„Vienas mūsų gyvenimo pa
radoksų — kuo giliau integruo-
jamės į Vakarus, tuo dažniau at
sisukame į Maskvą paprastais 
klausimais", sakė R. Lopata. 

J is neabejojo, kad prašymas 
Maskvai įvertinti KGB rezervo 
veiklą pakenktų Lietuvos insti
tucijų, pirmiausia — Seimo, au
toritetui. 

„Jeigu parlamentinės komi-

Už rinkimų 
kampanijos 
pažeidimus 

gresia 
administracinė 

atsakomybė 
Vilnius , sausio 27 d. (BNS) 

— Už rinkimų kampanijos pa
žeidimus Darbo partijos vado
vui, ūkio ministrui Viktorui Us-
paskichui gresia administraci
nė atsakomybė. 

Pat ikr inusi Seimo rinkimų 
politinės kampanijos finansavi
mą, Valstybinė mokesčių ins
pekcija (VMI) nustatė, jog V. 
Uspaskichas asmenišxai sumo
kėjo 47,200 litų už filmo „Not-
t ing Hill" transliavimą per vie
ną televizijos kanalų Lietuvoje. 

Tuo tarpu šios transliacijos 
reklamą apmokėjo pati Darbo 
par t i j a , šią akciją pa te ikus i 
kaip dovaną rinkėjams. 

Seimo rinkimų į s ta tymas 
reikalauja, jog politinės rinki
mų kampanijos išlaidos būtų fi
nansuojamos iš specialios rin
kimų sąskaitos. 

VMI nustatė, jog iš viso 2 
partijos ir 44 kandidatai dalį iš
laidų apmokėjo grynaisiais pi
nigais, o ne iš specialios banko 
sąskaitos. 

Lietuvos laisvės sąjunga 
grynaisiais pinigais apmokėjo 
beveik 10,000 litų, Lietuvos so
c ia ldemokratų sąjunga — 
19,300 litų išlaidų. 

VMI viršininko pavaduoto
jo Daivio Zabulionio teigimu, už 
nus t a ty tus pažeidimus gresia 
administracinė atsakomybė, ta
čiau dėl baudų skyrimo bus ap
sispręsta vėliau, nustačius kal
t u s asmenis. 

V. Uspaskichas gali ir iš
vengti administracinės atsako
mybės, jeigu kaltė už minėtą 
pažeidimą būtų pripažinta par
tijos iždininkui. 

Inspektoriai nenusta tė pa
žeidimų, kurie užtrauktų bau
džiamąją N u k e l t a į 7 p s l . 

Ketvirtadienį Auschwitz-Birkenau koncentracijos stovykloje įvyko iškilmės, skirtos jos išvadavimo 60-osioms me
tinėms. Tarp jų dalyvių buvo ir Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas, padėjęs gėlių prie paminklo nacių au
koms atminti. EPA-ELTA nuotr. 

Lietuviai pasižymi kaip nagingi 
euru k lastoto ja i 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) 
— Lietuviai nusikaltėliai iš
siskiria iš kitų Europos Sąjun
gos nusikalstamų grupuočių 
kaip nagingi eurų klastotojai. 

„Lietuviai — ypatingai ta
lentingi pinigų klastotojai. Kita 
jų mėgstama veikla yra sinteti
nių narkotikų gamyba, nelegali 
migracija ir vogtų automobilių 
kontrabanda", rašoma „Euro-
polo" ataskaitoje. 

Joje taip pat nurodoma, kad 
2004-ieji pasižymėjo ypatingai 
aukšto techninio lygio eurų 
klastojimo suklestėjimu Lietu
voje ir Bulgarijoje bei nelegalios 
migracijos srauto iš Kinijos pa
didėjimu. 

Kaip skelbta, pernai lapkri
tį Lietuvos pareigūnams pavyko 
likviduoti Kaune šiuolaikišką 
netikrų pinigų spaustuvę, ku
rioje buvo rasta beveik 9 milijo
nai netikrų eurų bei sulaikyta 
13 su eurų padirbinėjimu sieja
mų asmenų. Pastaraisiais me
tais įvairiose ES šalyse neretai 
sulaikomi lietuviai su padirb
tais eurais. 

Europos šalių policijos tar
nybų bendradarbiavimo agen
tūra „Europolas" ataskaitą pa
rengė remdamasi pranešimais 
iš 25 ES šalių. Jame, apibūdi
namos ES šalyse veikiančios bei 
įtaką kriminogeninei padėčiai 
darančios grupuotės. 

Ch. Soutine garbei - ta rp tau t inė paroda 
Vilnius, 2005 m. sausio 28 

d. (ELTA) — Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje a t idaryta 
retrospektyvinė dailininkų ple
ne ro „Sout ine dienos 2004" 
da rbų paroda ir p r i s t a ty ta s 
„Soutine dienos 2004" katalo
gas. Nuo 1998 m. vykstančios 
„Soutine dienos" — reikšmin
gas įvykis daugeliui Lietuvos ir 
užsienio menininkų, kultūrolo
gų, istorikų. 

Vieno labiausiai pasaulyje 
žinomų tapytojų iš Lietuvos — 
Ch. Soutine — pavardė minima 
kiekvienoje meno enciklopedi
joje šalia Pabio Picasso, Mare 
Chagal l , Amedeo Modigliani. 
Daugumoje dailės leidinių jis 
pr is ta tomas kaip lietuvių kil
mes prancūzų tapytojas, tačiau 
gimtinėje — vis dar mažai žino-

Lakytojai renkasi j parodos atidarymą. 

mas. 
Ch. Soutine gimė 1893 m. 

Smilovičiuose, skurdžioje žydų 
„litvakų" šeimoje. 1910-1912 m. 
jam studijuojant Vilniaus dailės 

Mykole Ambrnro (ELTA) nuotr 

mokykloje, susiformavo savitas 
dailininko stilius. Vėliau Ch. 
Soutine išvyko į Paryžių, kur 
iki pat mirties — 1943 m. rug
pjūčio 9 d. — gyveno ir kūrė. 

Seimo 
p i rmin inkas 

ragina 
J. Ramoną 
„ n u s t o t i 

g u d r a u t i " 
Vilnius, sausio 28 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas neatmeta galimy
bės, kad ant dviejų kėdžių besi
blaškantis Jonas Ramonas sie
kia būti atstatydintas iš parla
mentaro pareigų. 

„Galbūt ir kuriama tokia 
situacija, kad vėl pasijaustų 
nuskriaustas, vėl pasijaustų, 
kad prieš jį vyksta susidoroji
mas", interviu Lietuvos radijui 
penktadienį sakė A. Paulaus
kas. 

Seimo posėdžių sekretoria
te ketvirtadienį užregistruotas 
nutarimo projektas pripažinti 
Seimo Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos frakcijos nario J. 
Ramono įgaliojimus nutrūku
siais. 

Nutarimą užregistravęs 
Etikos ir procedūrų komisijos 
pirmininkas Algirdas Monkevi
čius įsitikinęs, jog J Ramonas 
pažeidė reikalavimą atsisakyti 
pareigų, nesuderinamų su Sei
mo nario mandatu. 

Išrinktas į Seimą J. Ramo
nas nepasitraukė iš Žemės ūkio 
prezidento pareigų, bet išėjo 
„tikslinių atostogų" Seimo ka
dencijos laikui — ketveriems 
metams. Parlamentaro nuomo
ne, tokiu būdu jis nepažeidžia 
Konstitucijos 

Seimo pirmininko nuomo
ne. Nukelta į 7 psl. 

sijos nariai nepasitiki atskirų 
istorikų vertinimu, tegu krei
piasi į kompetentingas ir autori
tetingas komisijas, kurių Lietu
voje turime", sakė politologas, 
sakydamas, jog turi galvoje pre
zidento Valdo Adamkaus dekre
tu 1998 m. įsteigtą Tarptautinę 
komisiją nacių ir sovietų okupa
cinių režimų pasekmėms įver
tinti. Šioje komisijoje posėdžiau
ja autoritetingi žinovai iš Lie
tuvos ir užsienio valstybių. 

„O jeigu jau bus prašoma 
Nukelta į 7 psl. 

Prašoma 
pasigailėti 

M. Burokevičiaus 
Vilnius, sausio 28 d. 

(ELTA) — Dvidešimt Europos 
Tarybos (ET) Par lament inės 
Asamblėjos narių, daugiausia 
Rusijos ir Ukrainos atstovai, 
pasirašė kreipimąsi į Lietuvos 
vadovus, prašydami suteikti 
malonę ir paleisti į laisvę Sau
sio 13-osios perversmininką 
Mykolą Burokevičių. 

Kaip sakė Lietuvos delega
cijos ET Parlamentinėje Asam
blėjoje vadovas, Seimo narys 
Algirdas Paleckis, šį kreipimąsi 
organizavo Ukrainos parlamen
taras, priklausąs Ukrainos ko
munistų partijai, Boris Oleinik. 
Tarp pasirašiusiųjų taip pat 
yra Lenkijos Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
socialdemokratas Jerzy Jas -
kiernia, Rusijos Dūmos užsie
nio reikalų komiteto pirminin
ko pirmasis pavaduotojas Boris 
Sluckij, keli Graikijos ir Kipro 
parlamentarai, vienas olandas 
ir šveicaras. 

Pasak A. Paleckio, kreipi
mąsi į Lietuvos vadovus pasira
šiusieji prašo išleisti M. Bu
rokevičių iš kalėjimo, atsižvel
giant į blogą jo sveikatos būklę. 
77 metų amžių ir į tai. kad M. 
Burokevičius jau atliko tris ket
virtadalius jam paskirtos baus
mės. 

„Šiame kreipimesi dar yra 
teigiama ir tai, kad demokrati
nėje valstybėje nedera įkalinti 
politinius kalinius už politines 
pažiūras. Nors mes žinome, 
kad šiuo atveju nėra viskas taip 
paprasta, nes M. Burokevičius 
dalyvavo Sausio 13-osios įvy
kiuose", sakė A. Paleckis. 

A. Paleckio teigimu, šis 
kreipimasis buvo išplatintas 
ET PA nariams. 

A. Paulauskas 
ir A. Valionis 

atmeta 
prielaidas apie 

Lietuvos 
izoliaciją 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ir užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis at
meta žiniasklaidoje skelbiamus 
svarstymus apie tariamą tarp
tautinę Lietuvos izoliaciją. 

„Norėčiau paneigti tokią 
prielaidą. Mes niekuo nesam 
niekam nusikaltę, mes pakan
kamai aktyviai bendraujame", 
interviu Lietuvos radijui penk
tadienį sakė A Paulauskas. 

„Jokio pagrindo tokioms 
kalboms nėra. Gal tai yra opo
zicijos ar kitų nepatenkintų po
litikų noras sutirštinti spalvas, 
kuris Lietuvai yra kenksmin
gas", žurnalistams Seime penk
tadienį sakė A. Valionis. 

Jis pažymėjo, jog kitą pir
madienį numato Briuselyje su
sitikti su NATO generaliniu 
sekretoriumi J aap de Hoop 
Scheffer, vėliau Lietuvoje lan
kysis Lenkijos užsienio reikalų 
ministras, balandį Vilniuje 
vyks neformalus 26 NATO ša
lių užsienio reikalų ministrų 
susitikimas, į kurį atvyks ir 
naujoji JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice. 

A. Valionis yra A. Paulaus
ko vadovaujamos Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) par
tijos pirmininko pavaduotojas, 
šios partijos deleguotas į koali
cinę Vyriausybę. 

Seimo pirmininkas ir už
sienio reikalų ministras ko
mentavo dienraščio „Lietuvos 
žinios" pranešimą, jog kai kurie 
politikai ragina suklusti, pa
dažnėjus atvejams, kai Lietuva 
negauna kvietimų į svarbius 
tarptautinius renginius, o 
aukšti užsienio svečiai aplenkia 
Lietuvą. 

Pasak dienraščio, naujau
sias pavyzdys — penktadienį 
neįvykęs planuotas Didžiosios 
Britanijos Europos reikalų mi
nistro Dennis MacShane vizi
tas į Lietuvą. Oficialiai teigia
ma, kad D. MacShane vizitą į 
Lietuvą nukėlė atsižvelgdamas 
į renginių, skirtų Auschwitz 
stovyklos išlaisvinimui paminė
ti, grafiką. 

Anot „Lietuvos žinių", kai 
kurie politikai vis dažniau už
simena apie stiprėjančius tarp
tautinės izoliacijos ženklus, sie
dami juos su vadinamuoju KGB 

Žinomiausias visų laikų Lietuvos krepšininkas Arvyda? Sabonis įamžin
tas prekybos ir pramogų centro ..Akropolis" Šlovės galerijoje. Penktadieni 
legendinio vidurio puolėjo delno atspaudas atidengtas Salia įėjimo į ledo 
a r e n a T<wno Č W ni ievo <RLTAi nuotr 
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DRAUGAS, 2005 m. sausio 29 d., šeš tad ien is 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

Moksleiviai, studentai, jaunieji ir senieji 
sendraugiai, ženkim koja kojon į 
Jubiliejine stovyklą, Dainavoje! 

birželio 29 — liepos 4 d. 

JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE 
Daug pagrindo džiaugtis 

KUN. KĘSTUTIS A. TRIMAKAS 

P ^ iaurės Amerikos ateitinin-
^ ^ k ų taryba apsisprendė šią 
k « y vasarą rengti jubiliejinę 
stovyklą Dainavoje, Mičigano 
valstijoje. Tokios stovyklos tiks
las yra ne tik šiaip pasižmonėti, 
susitikti, susiburti, bet paben
draut i turiningoje aplinkoje. 
Tad reikia prasmingos progra
mos su paskaitomis, diskusijo
mis, susikaupimu, Eucharisti
jos šventimu, menine programa. 

„Jubilare" lotyniškai reiškia 
džiūgauti . Jubiliejaus rengi
niuose džiūgaujama minint 
ypatingą praeities įvykį. Ne to
kiam džiaugsmui rengiama ši 
jubiliejinė stovykla. Tačiau šioje 
stovykloje bus dar daugiau 
pagrindo, dar ypatingesnė prie
žastis džiaugsmui. Tad koks pa
grindas ir kokia priežastis? 

Pirma: išaiškinti padėtą 
Niekas nėra taip svarbu, 

ka ip išsiaiškinti, kas čia dedasi 
su mumis ir aplinkui mus, Lie
tuvoje, Europoje, pasaulyje. Ir 
kaip visa tai paveikia mus ir 
kitus. Atidengiamos priešingos 
žmonijoje kryptys.. . Mirties 
kul tūra ir gyvybės kultūra. . . 
Kova įvaizdžiais... įvaizdžiai 
naudojami kaip postmodernių 
laikų ginklai užkariauti protus 
ir širdis. Moterų ir vyrų įvaiz
džiai... Nebe tokie kaip anks
čiau: šaukiantys ne į sugyveni
mo darną, bet į tarpusavio lyčių 
kovą... Pastangos užkariauti 
dėmesį. Vyliojančios ir daugelį 
lengvai užkariaujančios rekla
mos. . . Prekių medžioklė... Ir 
nepasijuntame, kaip esame pa
veikiami. Vyresnieji sako: išėjo
me į pensiją, užsitarnavome pa
togų gyvenimą (bet ar yra pen
sijos ateitininkijos sąjūdyje?) 
Tačiau jaunimas nebelaukia 
senatvės, ieškodamas patogaus 
ir malonaus gyvenimo: jis nori 
j au dabar linksmintis, kol jau
nas ; tad nebeįsipareigoja... Tas 
pats visur — ir šiapus ir anapus 
Atlanto pusės. Mes nelabai pri
simename, kodėl davėme ateiti
ninko įžodį, o jaunimas ten, Lie
tuvoje, nebenori duoti atei

tininko įžodžio. 
Čia brūkštelėjome tik kelius 

bruožus apie padėtį aplinkoje ir 
kaip ji gali mus paveikti. Stovy
kloje bus proga į visa tai pa
žvelgti daug atydžiau ir išsa
miau, o pažvelgus — atsakin
gai, amžinos jaunystės užsidegi
mu, šviežiai vėl apsispręsti, pla
nuoti, veikti... ir džiaugtis. 

Antra: 
Kristus reikalingas, 
mes reikalingi 

Programa stovykloje turi būti 
nukreipta į tą tikslą, būtent, pa
rodyti, įsitikinti, jog Kristus yra 
reikalingas Lietuvai ir pasau
liui, o Jam reikia gyvų žmonių, 
kurie su Juo ir Jo galią veiktų, 
keistų, atnaujintų tai, kas rei
kalinga. Mes gi, ateitininkai, 
kaip tik esame tokie žmonės. 
Meni jau daugel metų esame 
ateitininkais. Krikščionybėje, o 
taip pat ir ateitininkijoje (kuri 
yra mūsų pasirinktas kelias 
krikščionybėje) tokio dalyko, 
kaip pensija, nėra. Kiti —jauni, 
dar tebeatrandantys gyvenimo 
prasmę Kristuje. Stovykloje su
sitiksime. Tebūna jos programa 
tokia, kurioje galėtume rasti 
bendrą kalbą ir bendrai galėtu
me dar labiau užsidegti Kris
taus idealu: vieni dalytis patir
timi, kiti —jaunatvišku užside
gimu... ir dalytis bendru 
džiaugsmu. 

Kad būtų lengviau susigau
dyti, verta esamą ir svarstomą 
padėtį dalyti bent į tr is sritis. Ar 
sugebėsime pastebėti, kad viso
se tose srityse be Dievo pasime
tama, o su Juo randama pras
mė? O radus prasmę, apima tik
ras džiaugsmas. 

Pasaulėžiūrinė — 
kultūrinė sritis 

Tai šiuo metu pasaulyje, Lie
tuvoje, Amerikoje - bendrai mū
sų aplinkoje vyraujančios, mus 
įtaigojančios idėjos, siūlančios 
vertybes, besikryžiuojančios... 
Jono Pauliaus II ir kitų vadi
namos priešingomis kultūro-

197S m. keliamas Jubiliejinės stovyklos kryžius Dainavoje. Tais metais rugpjūčio mėnesį Dainavoje susirinko šim
tai ateitininkų atšvęsti garbingą savo sąjūdžio praeitį, apsvarstyti laiko iškeltus iššūkius, pasiryžti ateities 
uždaviniams. Ir šią vasarą vėl gausiai rinksimės Dainavoje: džiaugtis, svarstyti ir iš naujo ryžtis. Nuotraukoje 
kryžių kelia (iš k.) Jurgis Bradūnas, dr. Kazys Pemkus, dr. Antanas Razma, trys studentai, dr. Petras Kisielius ir 
kun. Stasys Yla. Nuotrauka Jono Kuprio. 

mis: „mirties" kultūra ir gyvy
bės" kul tūra . Viena veda į 
žmogaus nupiginimą • (be 
nemirtingo dvasinio prado, tad 
eventualiai veda į mirtį), o kita 
— pabrėžia žmogaus orumą, 
kuris remiasi tuo, kad jis 
Kūrėjo sutvertas su ne-
mirštanma siela, su dvasiniu 
pradu, kuris užtikrina pomirti
nį gyvenimą. Šie du skirtingi 
žmogaus vertinimai kryžiuoja
si, kertasi , kovoja viens su kitu 
ir skirtingai atsiliepia į visas 
visuomenines ir asmenines 
problemas. Galutinai — būti- -
nas yra Dievas, būtinas Kris
tus, ir būtini yra asmenys, 
kurie už Kristų ir už Dievą 
apsisprendžia. Žmonijai reikia 
Kristaus, o taip pat ir mums 
puoselėjantiems gyvybės ir 
meilės kultūrą. Kilni užduotis, 
kelianti džiaugsmą. 

Tautinė sritis 
Pačioje Lietuvoje aiškiai 

keliamas šis klausimas: ar iš 
viso t au ta ir tautybė, konkre
čiai lietuvių tauta ir lietuvybė, 
patriotiškumas, yra laikytina 
vertybe. Daugeliui Lietuvos 
žmonių (net sprendžiančių 
Lietuvos likimą) jau yra 
išnykęs tautiškumas, o jo vietą 
užima kosmopolitizmas, glo
balizacija, ,,Europa" ar net 
..niekas". Pasigirsta net pa
juokos žodžiai: , .Patriotas — 
idiotas". 

I ką tikras patriotiškumas 
dar gali remtis? Tikra tautos 
meilė — tautiečių meilė. Pa
triotiškumas tvirtai gali atsi
remti į krikščionybę, kuri įpa
reigoja mylėti tėvus ir pratęsia 
meilę ir pagarbą kitiems. Mūsų 
tautai ir Lietuvai reikia Kris
taus ir tokių kaip mes, ateiti
ninkų, kurie gali atremti savo 
tautos ir tėvynės meilę į Jį. Kur 
iššūkis, ten arti ir Kristus. Mus 
s t ipr inant is Jo a r tumas — 
priežastis džiaugsmui. 

Dvasinė — gyvybinė 
sritis 

Tai gyvybinė sritis, pagrįs
ta žmogaus dvasiniu pradu, ku
ris yra nemirtingas. O žmogaus 
nemirtingumas atsiremia į am-

Kryžius jau stovi. 1975 m Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje, kun. Kęstutis Trimakas kalba per jubiliejinio kry
žiaus pašventinimo apeigas Nuotraukoje susirinkusių stovyklautoju tarpe stovi Kazys Bobelis, Petras Kisielius, 
kry/iu pašventinęs vysk Vincentas Brizgys, kun Stasys Yla, Balčiūnas ir Kazys Ambrozaitis. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

žiną išlikimą užtikrinantį Die
vą. Ką šis gyvybinis žvilgsnis 
žmonijai teikia? Tik jis vienas 
garantuoja viltį ir motyvą 

Jei nepripažįstamas 
Dievas nei nemirtinga 
siela, nėra žmogui nei 
išliekančios atsakomy
bės, nei moralės. 

kurt i tai, kas išlieka amžinai — 
ne pastatus, bet save, amžiną 
draugystę ir amžiną bendruo
menę, pagrįstą išliekančia mei
le; kitaip — visos „meilės" susi
maišo su žemėtu egoizmu ir juo 
užsibaigia. Jei nepripažįstamas 
Dievas ir nemirtinga siela, nėra 
žmogui nei išliekančios atsa
komybės, nei moralės. Tikė
jimas, viltis, Hptyvai, amžinu
mas — visa tai remiasi Kris
tumi. Jo būtinai reikia... Tai 
labiausiai ir nujautė Dovydai
tis, prieš 94 metus rašydamas 
„Tris pamatinius klausimus" ir 
atsakymus į juos. Atsakymuose 
labiausiai išryškėja, kad mums 
ir kitiems reikia Kristaus; tad 
dėl to būtina apsispręsti už Jį, 
nes šalia Jo reikia ir tų, kurie 
būtų Juo įsitikinę ir pasiryžę 
„visa atnaujinti Kristuje". Kaip 
gera ir džiugu pripažinti šią tie
są ir pagal ją gyventi bei veikti! 

Pagristo džiaugsmo 
stovykla 

Susirinkę į šią stovyklą, ga
lėsime rasti tiek džiaugsmo, 
kiek būsime šioms tiesoms atsi
vėrę. Vienaip ar kitaip pagal 
šią ar panašios temos programą 
apsvarstę mūsų aplinkos pa
dėtį, atpažinę joje esančius iš
šūkius, pasiryžę vykdyti savo 
uždavinius — ypač radę mums 
reikalingą Kristų su mumis ir 
įsitikinę, jog Jam ir mes esame 
reikalingi, — visa tai mumyse 
sukels labai daug prasmingo 
džiaugsmo. Šio džiūgavimo 
priežastis yra Kristaus artu
mas mums. Tai viena. O antra: 
tai besitęsiantis Eucharistijos 
įvykis: Kristus yra su mumis. 
Šią tikrovę mums ypač verta 
stovykloje išgyventi šiais popie
žiaus Jono Pauliaus II pas
kelbtais Eucharistiniais metais. 

Tad ši rengiama jubiliejinė 
stovykla t ikrai bus tikro 
džiaugsmo stovykla. 

Gavėnios susitelkimas 
Ateitininkų namų valdyba 

ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus dalyvauti Gavė
nios susikaupime šeštadienį 
vasario 12 d. Ateitininkų na
muose, Lemonte. Susikaupimą 
praves kun. Vytautas Gedvai-
nis. Nekalto Prasidėjimo Sese
rų kapelionas Putname. Regis
tracija prasidės 8:30 iŠ ryto. 
Bus klausoma išpažinčių. Susi
kaupimas baigsis šv. Mišiomis 
4 vai. p.p. Prašome registruotis 
pas Ireną Polikaitienę tel. 630-
257-2022 arba elek. paštu: 

wrvirw. jpol ika i t is@aol .com 

Kvietimas prisidėti prie 
„ATEITIES" Ž U R N A L O 

„Ateities" žurnalo redak
torė, Živilė Šeporaitytė, pra
neša, kad pirmasis šių metų 
„Ateities" numer is y ra Šiuo 
metu ruošiamas. J a m e bus 
skiriamas ypatingas dėmesys 
tautos ir tautiškumo principo 
nagrinėjimui. Norintys prie šių 
diskusijų prisidėti savo straips
niais ar mintimis yra kviečiami 
susisiekti su red. Šeporaitytė 
elektroniniu paštu: 
zivile.seporaityte@tzc.vu.lt 

Medžiaga tu r i pasiekt i 
redaktorę iki š.m. vasario 9 d. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
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Center for Health 
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SUSAN T. LYON. M.D. 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 
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žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
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Tel. 815-834-9075/9076 

Kabame lietuviškai 

Dr. V J . VASATTIENĖ 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
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Dr. VIUJA KERELYTE 
Amber Health Center 
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TĖVYNES SĄJUNGOS PREZIDIUMO MEMORANDUMAS 
,Dėl karo pabaigos Europoje ir dabartinės Rusijos politikos" 

Nors šiais metais minėsime 
jau 15-ąsias Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo metines, 
nors daugelis Vidurio Europos 
valstybių pagaliau tapo NATO 
ir Europos Sąjungos narėmis, 
klausimas apie karo pabaigą 
Europoje išlieka svarbus iš 
esmės. Istorinę tiesą atitinkan
tis Antrojo pasaulinio karo ir jo 
padarinių Europoje vertinimas 
yra būt inas visoms šiuolai
kinėms XXI amžiaus visuo
menėms, svarbus tolimesnei 
visos Europos raidai. 

Vakarų Europa, kurią prieš 
60 metų išvadavo amerikiečiai 
ir britai, tapo laisva jau 1945 
metais, bet Lietuvoje ir Vidurio 
Europoje vieną okupantą il
giems dešimtmečiams pakeitė 
kitas. 

Vengiama prisiminti, kad 
karą, kurio pabaigos šešias
dešimtosios metinės šiemet bus 
minimos, pradėjo nacistinė 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga, 
pasirašiusios 1939 metų Mo-
lotov-Ribbentrop paktą ir pasi
dalijusios Europą. Kai Stalinas 
1939 m. pavasarį pasiūlė Hit
leriui draugystę, o po to ir 
paktą, tai reiškė vieną pagrin
dinį dalyką: agresyviai nacių 
Vokietijai buvo pasiūlytas 
saugus užnugaris Rytuose ir 
laisvos rinkos Vakaruose. Dar 
iki Antrojo pasaulinio karo 
pradžios Vokietijoje vyko Jcriš-
tolinės nakties" žydų pogromai, 
todėl sovietiniai pakto iniciato
riai puikiai žinojo, kokiam 
likimui atiduoda Lenkijos ir 
Lietuvos žydus. 

Būtent dėl dviejų totali
tarinių režimų — fašistinio ir 
komunistinio — tarpusavio 
sąmokslų, o vėliau kovos dėl te
ritorijų ir nukentėjo visa Euro
pa. 

1945 metų pavasaris atnešė 
labai skirtingus likimus Vakarų 
ir Vidurio Europai. Tik po ilgų 
dešimtmečių Europa iš dalies 
susivienijo ir šiandien tu r i 
gaimybę ateities vardan atkurt i 
istorinį teisingumą. 

Žlugus Sovietų Sąjungai, 
demokratinis pasaulis nesiryžo 
komunizmo ir jo padarytų 
nusikaltimų įvertinti taip pat , 
kaip po hitlerinės Vokietijos 
buvo įvertintas fašizmas. Tai 
yra viena iš priežasčių, kodėl 
taip nelengvai gyja komu
nist inės okupacijos žaizdos 
visose vadinamosiose posovie
tinės erdvės visuomenėse, kodėl 
pagrindinė Sovietų Sąjungos 
teisių perėmėja Rusija dr įs ta 

grįžti prie Stalino politikos 
aukštinimo, o Kremliaus val
džia tampa vis labiau autori
tarine. 

„Vokiečiai š iandien žino, 
kad būten t jų vyriausybė, 
daugelio jų tėvai yra atsakingi 
už holokaustą ir nelaimes 
Europoje", — minint Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 50-
metį Berlyne sakė tuometinis 
Vokietijos prezidentas R. 
Herzog. 

Ar mes, demokratinė Euro
pa, padėsime dabar t in iams 
Rusijos vadovams kada nors 
ištarti panašius žodžius? 

Skirt ingai nuo Vokietijos, 
kuri visais įmanomais lygiais 
yra pasmerkusi fašistų nusi
kaltimus, šiandieniniai Rusijos 
oficialūs pareigūnai Baltijos 
valstybių okupaciją ir toliau 
vadina savanoriškųjų įstojimu į 
Sovietų Sąjungą, o už Tėvynės 
laisvę kovojusius part izanus — 
teroristais. Tuo jie sąmoningai 
pažeidinėja Lietuvos Respub
likos ir Rusijos Federacijos 
vadovų Vytauto Landsbergio ir 
Boris Jelcin pasirašytą tarp
valstybinių santykių sutart į . 
Šios sutarties reikšmė, ypatin
gai preambulės nuostata, j o g 
TSR Sąjungai pašal inus Lie
tuvos suverenitetą pažeidžian
čias 1940 metų aneksijos pa
sekmes, bus sudarytos papildo
mos Aukštųjų Susitariančiųjų 
Šalių ir jų tau tų tarpusavio 
pasitikėjimo sąlygos", Lietuvai 
yra be galo svarbi. Gal todėl 
Rusijos diplomatai ne kartą yra 
siūlę vietoje jos pasirašyt i 
naują, neva labiau šiuolaikines 
realijas at i t ikančią sutart į . 
Verta priminti ir kitus svarbius 
teisinius aktus, nepagrįstais ir 
negaliojančiais nuo pasirašymo 
momento pripažinusius Molo-
tov—Ribbentrop paktus dar M. 
Gorbačiov vadovaujamoje Vals
tybės taryboje ir SSRS Depu
ta tų suvažiavime. Šios nuos
tatos tebegalioja, todėl t a rp 
taut inės teisės požiūriu būtų 
pavojinga pasirašinėti su Rusija 
naujas sutartis dėl paktų anu
liavimo. Tai reikštų, kad iki šiol 
paktai neva buvo galiojantys, o 
iš jų kilę veiksmai ir pasekmės 
— neva teisėti. 

Todėl klaidinga būtų ge
gužės 9 d. vykti į Maskvą ir iš 
Rusijos dar kartą bandyti iš
reikalauti okupacijos pripaži
nimą. Šiandieninė Rusija kaip 
tik ir nori, kad aukščiausieji 
Lietuvos vadovai, atvykę į 
Maskvą, pradėtų su ja disku

tuoti, ar Lietuva buvo okupuota. 
Taip Kremlius siekia sukurti 
vaizdą, neva Baltijos valstybių 
okupacijos faktas priklauso nuo 
Rusijos pripažinimo. 

Kitas klausimas — šiandie
ninių Rusijos vadovų laikysena, 
nesugebant Vokietijos pavyz
džiu prisiimti atsakomybės už 
Baltijos valstybių okupaciją ir 
jos pasekmes. Atvirkščiai, vis 
labiau ryškėja nerimą kelianti 
šiandieninių Kremliaus vadovų 
politika, kai rusų tautai šventą 
kovą prieš fašizmą bandoma 
panaudoti naujos didvalsty-
binės imperijos ideologijai 
pagrįsti. 

Demokratinis pasaulis yra 
keistai susitaikęs su nuostata, 
neva Rusija nėra pasirengusi 
nei pasmerkt i , nei prisiimti 
atsakomybės už nė kiek ne 
mažesnius nusikaltimus nei 
fašistinės Vokietijos. Toks 
požiūris — tik paskata atgimti 
naujam totalitariniam režimui, 
kuris net neslepia savo tikslų 
ekonominiu, politiniu, ardomuo
ju specialiųjų tarnybų spaudi
mu daryti įtaką kaimyniniams 
kraštams ar net juos valdyti. 

Dabartinė Rusijos vadovybė 
yra pakvietusi trijų Baltijos 
valstybių prezidentus gegužės 9 
d. Maskvoje kartu atšvęsti 
SSRS laimėjimą Antrajame 
pasauliniame kare. SSRS lai
mėjimas — tai ne vien tik fašiz
mo sutriuškinimas, tai ir užka
riautos teritorijos bei pavergtos 
tautos Vidurio Europoje. Joms 
sovietų ekspansija reiškė dide
les tremčių, netekčių ir nioko
jimų tragedijas, taip pat vėlesnį 
istorinį atsilikimą nuo likusios 
nepavergtos Europos. 

Kviečiama į Raudonąją 
aikštę, o tuo pat metu tyčioja
masi ir iš pačios naujausios 
mūsų kraš to istorijos — iš 
Sausio 13-osios kankinių, kai 
Rusijos teisėsauga atsisako ben
dradarbiauti, o valstybė globoja 
nusikaltėlius ir skleidžia ligi 
šiol melus, neva ne „Alfa" ir kiti 
baudėjai agresoriai, o patys 
lietuviai šaudę į save, į begin
klius nepriklausomybės gynė
jus . Rusijoje yra priglausti, 
aprūpinti ir Rainių budelis, 
Lietuvoje nuteistasis P. Ras
lanas ir dar nenuteistieji Me
dininkų žudikai. 

1995 metais Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos prezidentai ge
gužės 9-ą dieną nevyko į Maskvą 
ir nedalyvavo paraduose. 

Per dešimtmetį Rusijos 
požiūris į Antrąjį pasaulinį karą 

ir į Baltijos valstybių okupaciją 
pasikeitė tik į blogąją pusę — 
vietoje garbingo faktų pripaži
nimo, grįžtama prie stal ininiam 
režimui būdingos propagandos. 
Aukų kraujas šaukiasi teisingu
mo ir padorumo be jokių se
naties terminų. Jeigu susirin
kusiųjų Maskvoje darbotvarkėje 
nebus SSRS nusikalt imų įver
tinimo, tai blogio dvasia švęs 
naują, jau 2005 metų pergalę. 

Gali būti, kad pasaulio vals
tybių vadovai, į Maskvą atvykę 
pagerbti paprastų rusų kančių, 
taps gerai surežisuoto spektak
lio ir Stalino politikos ta rp tau
tinio reabilitavimo dalyviais . 
Mes jiems nepriekaištaujame, 
nes mūsų likimas buvo labai 
skirtingas. Tačiau t a ip pat 
negalėtume suvokti kurios nors 
Vakarų valstybės pr ieka iš tų 
mums dėl mūsų požiūrio į 
Antrojo pasaulinio ka ro pa
baigą. Je igu Sta l inas 1945 
metais būtų nužygiavęs iki 
Paryžiaus, kažin a r š iandien 
Vakarų lyderiai skubėtų ge
gužės 9-ąją į Maskvą. Šlovė 
Vakarams, kad j ie Sta l iną 
sulaikė ties Berlynu, bet gaila, 
kad jie mus buvo užmiršę 
ilgiems dešimtmečiams. 

Tėvynės Sąjungos Prezidiu
mas, įvertinęs aplinkybes, susi
jusias su Rusijos Federacijos 
prezidento V. Putino kvietimu 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui dalyvauti 2005 m. 
gegužės 9-ąją dieną Maskvoje 
vyksiančiose SSRS Perga lės 
dienos minėjimo iški lmėse, 
reiškia įsitikinimą, kad Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos pa
minėjimas ir žuvusiųjų pager
bimas neįmanomas, tuo pat 
metu nepagerbiant ir sovietinės 
okupacijos bei represijų aukų. 
Istorijos kontekste aukščiausio 
lygio renginys Maskvoje Lie
tuvai iš tikrųjų pažymės ne 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigą, bet netiesiogiai reikš pri
tarimą sovietų okupacijai ir 
totalitarinio komunizmo nusi
kaltimams. 

Tėvynės Sąjungos prezidiu
mas ragina Lietuvos Respub
likos prezidentą susilaikyti nuo 
dalyvavimo SSRS pergalės die
nos minėjimo iškilmėse Maskvoje. 

Kviečiame Lietuvos Respub
likos valdžios institucijų vado
vus, visus piliečius gegužės 8-
ąją pagal Europos t au tų tradici
ją paminėti ir pagerbti Antrojo 
pasaulinio karo aukas Lietu
voje. 

2005 m . s a u s i o 21 d. 
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LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ PAREIŠKIMAS 
Dėl Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-mečio ir gegužės 9 dienos iškilmių Maskvoje 

sakymą bendradarbiauti , kad 
Lietuvos piliečių žudynėse, taip 
pat ir 1991 metais, dalyvavę ir 
Rusijos globojami asmenys būtų 

Lietuvos Respublikos politi
nės partijos, pažymėdamos Ant
rojo pasaulinio karo pabaigos 
svarbą visai žmonijai, reiškia 
gilią pagarbą visiems nuken
tėjusiems nuo Antrojo pasau
linio karo ir jo padarinių — 
žuvusiems kariams ir civiliams, 
karo nusikaltimų, holokausto, 
okupacijų ir represijų aukoms. 

Lietuvos Respublikos politi
nės partijos primena, k a d 
Lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos 
valstybėms, Antrasis pasaulinis 
karas kilo kaip Molotov-Rib-
bentrop pakto pasekmė. 1945-
ųjų gegužės 8 reiškė vienos to
tal i tar inės ideologijos — fa
šizmo — pabaigą, tačiau kita — 
totali tarinis komunizmas — 
išplėtė savo dominavimą. Tad 
1945-ųjų gegužės 9 diena Lie
tuvai primena, kad ji buvo 
palikta okupuota dar 45 me
tams. 

Lietuvos Respublikos politi
nės partijos apgailestauja, ma
tydamos Rusijos Federacijos — 
Sovietų Sąjungos teisių, įsipa
reigojimų bei atsakomybes tę
sėjos — nuolatinį vengimą pri
pažinti totalitarinio komunizmo 
nusikaltimus žmoniškumui bei 
kaimyninėms valstybėms, atsi-

perduoti Lietuvos Respublikos 
teisingumui. 

Lietuvos Respublikos politi
nės partijos, gerbdamos Lietu
vos Respublikos Konstitucijos 
suteiktas Respublikos preziden
tui galias spręsti pagrindinius 
užsienio politikos klausimus ir 
įvertinusios Rusijos Federacijos 
prezidento V. Putino kvietimą 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui dalyvauti 2005 m. 
gegužės 9-ąją dieną Maskvoje 
vyksiančiose SSRS Pergalės 
dienos minėjimo iškilmėse, yra 
įsitikinusios, kad Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos pami
nėjimas ir kritusiųjų pager
bimas neįmanomas, tuo pat 
metu nepagerbiant ir sovietinės 
okupacijos bei represijų aukų, ir 
teigia, kad istorijos kontekste 
2005 metų gegužės 9-ąją aukš
čiausio lygio renginys Maskvoje 
iš tikrųjų Lietuvai pažymės ne 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigą, bet netiesiogiai reikš pri
tarimą sovietų okupacijai ir 
totalitarinio komunizmo nusi
kaltimams. 

Lietuvos Respublikos politi
nės partijos pritaria 2004 metų 
lapkričio mėnesio Jungtinių 
Tautų rezoliucijai „Dėl Antrojo 
pasaulinio karo 60-čio pabaigos 
minėjimo", kurios pirmuoju 
straipsniu pažymima, kad vals
tybės pačios nustato, kurią die
ną yra minėtina Antrojo pa

saulinio karo pabaiga. 
Lietuvos Respublikos politi

nės partijos kviečia visus Lie
tuvos Respublikos vadovus 
gegužės 8-ąją dieną, pagal 
Europos tautų tradiciją, pami
nėti ir pagerbti Antrojo pa
saulinio karo aukas Lietuvoje. 

2005 m. s a u s i o 24 d. 

ANDRIUS KUBILIUS — 
JAV KONGRESO SVEČIAS 

JAV Kongreso pirmininko 
Jo Ann Emerson kvietimu ir LR 
Seimo valdybai pritarus, Tėvy
nės sąjungos pirmininkas An
drius Kubilius išvyko į Vašing
toną, kur dalyvaus vasario 3 d. 
JAV Kongreso rengiamuose 53-
siuose Nacionaliniuose maldos 
pusryčiuose. Juose paprastai 
dalyvauja JAV prezidentas, 
viceprezidentas, Kongreso, Se
nato nariai, diplomatinio korpu
so atstovai, kiti valstybės ir 
visuomenės vadovai. Kviečiami 
žymūs užsienio valstybių veikė
jai. A. Kubiliui skirtame kvie
time sakoma, kad šiemet į Va
šingtoną kviečiami JAV draugai 
iš 160 valstybių. 

Nepriklausomos Lietuvos 
atstovai j Nacionalinius maldos 

pusryčius kviečiami j au daug 
metų. Juose yra dalyvavę A. M. 
Brazauskas, V. Landsbergis, V. 
Adamkus, A. S a u d a r g a s , G. 
Kirkilas, A. P a u l a u s k a s , M 
Laurinkus, L. Linkevičius ir kt. 

Baltijos valstybėse Maldos 
pusryčių idėją pirmieji įgyven
dino estai 1996 m. Juos rengė 
tuometinis Estijos m i n i s t r a s 
pirmininkas Maart Laar . Tai 
tapo paskata rengti Maldos 
pusryčius ir Lietuvoje. Susibū
rus Maldos pusryčių grupei , 
tokie susitikimai vyko keturis 
kartus . Šiemet šią idėją vėl 
pradėjo gaivinti Seimo Tėvynes 
sąjungos frakcijos na rys d r 
Egidijus Vareikis. 

TS S p a u d o s t a r n y b a 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar žodžius lydės darbai? 

Dar vis diskutuojama JAV prez. George 
W. Bush kalba, pasakyta jo priesaikos 
dieną Washington, DC. Galbūt, kaip nie

kuomet anksčiau, pasaulis atidžiai klausėsi 
prezidento kalbos, nes jos žodžiai žadino viltį 
šalims, kuriose tebeviešpatauja vienokia ar 
kitokia pr iespauda. Prezidentas teigė, kad 
tironijai atėjo galas, kad Amerika stengsis 
įgyvendinti demokratiją visoje planetoje ir 
padėti visiems žmonėms siekti laisvės, asme
ninės gerovės. 

Besiklausant JAV prezidento kalbos, mes, 
lietuviai, mintimis grįžome į Antrojo pasau
linio karo pabaigą. Kokia skirtinga būtų buvusi 
Lietuvos (ir kitų Rytų bei Vidurio Europos vals
tybių) istorija, jeigu tuometinis Amerikos prezi
dentas būtų pasakęs kalbą, užt ikr indamas 
visoms tautoms laisvę ir nepriklausomybę, teisę 
pačioms kurt i savo ateitį! Užuot to, įvyko Jaltos 
konferencija, kurioje trys didieji anuometinio 
pasaulio vadai — JAV prez. Roosevelt, Didžio
sios Britanijos premjeras Churchill ir Sovietų 
Sąjungos diktatorius Stalinas — vienu rašiklio 
brūkštelėj imu daugelį valstybių pasmerkė 
ilgiems nelaisvės dešimtmečiams. 

Kai net nugalėtoji Vokietija buvo atstato
ma, kai Prancūzijoje, Italijoje (kuri taip pat bu
vo nacių sąjungininkė), kitose. Vakarų „įtakos 
sferoje" atsidūrusiose, Europos valstybėse ne
t rukus neliko jokių praūžusio karo žymių, Lie
tuva. Latvija, Estija buvo sovietų okupuotos ir 
jėga įjungtos į raudonąją imperiją, paskleidus 
laisvajame pasaulyje melą, kad visos trys šalys 
pačios įsiprašė priimamos į Sovietų Sąjungą. 

Komunistinis režimas taip pat buvo savo 
voratinkliu apraizgęs Čekoslovakiją. Lenkiją. 
Ukrainą, Baltarusiją, Vengriją, Rumuniją. 
Tolimųjų Rytų valstybes, o Amerikoje kas 
ketveri metai keitėsi prezidentai ir nei vienas 
griežtai nepasakė, kad netoleruos Maskvos 
elgesio, kad visos pavergtos valstybės turi ne
delsiant atgauti laisvę. Tai kas, kad Vašingtone 
Atstovų rūmai prieš kiekvieną Vasario 16-ąją 
priimdavo dar vieną rezoliuciją, nepripžįstančią 
Lietuvos aneksijos, jokios konkrečios naudos iš 

tų, gražiai suredaguotų ir į protokolų knygas 
įsegtų popieriaus lapų, mūsų tėvynė neturėjo. 

O kaip bus šiemet — gegužės 9 d.? Ar JAV 
prezidentas keliaus į Maskvą švęsti II pa
saulinio karo pabaigos ir pergalės prieš nacius 
šventę? Ar šia proga šiltai sveikins sovietų 
imperijos įpėdinę Rusiją, nepaminint okupuotos 
Čečėnijos? Ar bus paminėti nusižengimai prieš 
demokratiją pačioje Rusijoje, jos prezidentui vis 
labiau sukant autokratijos ar net diktatūros 
link? Ar JAV atstovas dalyvaus paminklo Sta
linui atidengimo iškilmėse, tuo pagerbdamas 
vieną didžiausių, modernioje žmonijos istorijoje 
gyvenusių, žmogžudžių? Ko tokiu atveju butu 
verti JAV prezidento žodžiai, pasakyti prie
saikos dieną Vašingtone? 

Pagarba Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui, kad dar neskuba duoti atsakymo dėl 
dalyvavimo prez. Putin „šventėje". Šiandien 
„Drauge" baigiasi apklausa, ar prez. Adamkus 
turėtų vykti į Maskvą? Dar turbūt niekuomet 
per visus šio dienraščio gyvavimo 95-erius 
metus nesulaukėme tokios gausybės laiškų su 
atsakymais. Nors, paskelbus apklausos duo
menis, turbūt nieko nenustebinsime, bet toks 
gausus mūsų tautiečių atsiliepimas akivaiz
džiai parodo, kad šis klausimas itin opus. „Be 
nuomonių" šį kartą, atrodo, nėra nei vieno lietu
vio! 

Klausimas pastaruoju metu vis labiau 
diskutuojamas ir tėvynėje. Daug kas siūlo 
mintį, kad gegužės 8-9 d. Lietuvoje būtų 
suruoštos ypatingos gedulo dienos ir jų metu 
prisimintos visos okupacijų aukos. Susikau
pimo, rimties ir gedulo iškilmės primintų 
pasauliui, kad karas Lietuvai pasibaigė keliais 
dešimtmečiais vėliau, kad dešimt metų po 
antrosios bolševikų okupacijos dar vyko „karas 
po karo" — laisvės gynejų-partizanų kovos, 
kurios, nesulaukus Vakarų pasaulio pagalbos, 
ilgainiui žiauriai okupanto numalšintos. Kaip 
džiaugsmingai tais kruvinaisiais Lietuvos lais
vės kovų metais būtų sutiktas JAV prezidento 
pažadas, kad Amerika netoleruos priespaudos. 
kad visos tautos turi būti laisvos... 

Nr. 17 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

Parašykit apie juos nors tiek, kiek galit. Pas 
mus yra ir gerai gyvenančių, bet jų padėtis ne 
mūsų. Vida skundėsi, kad tu jai j au visas mėnuo 
kaip rašei. Jų materialinė padėtis buvo pa
blogėjusi. Kaip dabar su jais? Ar pasitaisė9 

Rodos, maždaug viską aprašiau, dabar lauk
siu greito laiško iš tavęs. Dažnai eik išpažinties ir 
daug melskis už viską. Svarbiausia, kad sugrįž
tum į tėvynę. Kažkodėl turiu viltį, kad visi su
grįšite. Bučiuoju tave daug daug kartų. Tavo 
Mamutė 

K a u n a s , 1961 l apk r i č io 17 

Brangiausia Vidute. 
Laišką ir siuntinį iš tavęs gavau. Man labai 

skaudu, kad tu manės atsiprašinėji už retus 
laiškus ir dar už kažką, ko aš net ir nežinau. Aš 
jus visus be galo myliu ir ilgiuosi. Su Nijole tada 
negalėjau važiuoti, nes bobutės būtų pasilikusios 
be globos ir būtų mirusios nuo bado. Be to, ir 
Algis su Mindaugu dar buvo namuose. Jie visi 
buvo priklausomi nuo mano duonos kąsnio. Mano 
sąžine neleido juos vienus palikti (1944 m 
vasarą, rusams jau priartėjus netoli Kauno, 
Nijolė iš Gyseno, palikusi labai sergančią Vidą. 
instinkto pagauta grižo į Lietuvą, kelionei gavusi 
specialų leidimą iš įstaigos, kurios tarnautojai jai 
pasakė, kad jos protas susimaišė daryti tokį 
neprotingą žygį. Kaunas buvo visai tuščias, bet 
traukiniai dar ejo. Mama, pamačiusi Nijolę, labai 
susijaudino ir liepė tučtuojau grįžti atgal. Nijole 
mėgino ją prikalbinti, kad vyktų su ja. bet Mama 
griežtai atsisakė, nes negalėjo palikti abiejų mo
čiučių be globos. Tėvelio mama Veronika Bra
žėnienė tuo metu buvo pusiau suparalyžiuota 
Mama priminė Nijolei, kad ši negali palikti ser
gančios Vidos Marburge, ir įsakmiai liepė grįžti 
atgal. Jei Nijolė nebūtų grįžusi. Vidos nebebūtų 
gyvos. Tai buvo paskutinis Nijolės atsisveikini
mas su Mama. ) 

Mane barrne kankina, kad visas pasaulis ne 
ramus. Gali ir jus pasiekti ta „laime", kur mus 
pasiekė. 

Žinau, kad turi labai daug darbo, šeima 
nemaža, tu daus daug ir man padėjai. Aš vien 
apie jus galvoju ir žinau, kad jus apie mano galvo

jate. Bijau, kad ir jūsų vaikų neištiktų toks pat 
likimas. 

Mano koja jau operuota. Iš šlaunies išimta 
oda ir įstatyta į blauzda. Dar neatrišta. Aš prigis. 
Dievas žino. Vidute brangiausia, nesisielok dėl 
manės, neardyk savo sveikatos. Man rodos, būtų 
geriau, jei Dievulis mane pasiimtų. Būtų leng
viau man ir jums. Spaudžiu jus visus prie širdies 
J u s labai labai mylinti Mamutė. 

K a u n a s , 1962 kovo 17 

Brangiausia Vidute, 
Ką tik gavau tavo laišką su skaudžia žinia 

apie Niliutę. Dieve mano, kaip aš laukiau ir jos 
laiško Taip buvo nerami širdis dėl jos. Ir kas jai 
galėjo pakenkti? Gal išvargintas organizmas 
neatlaikė naštos, ypač dvynukų. Kodėl Dievas 
nepaėmė manęs vietoj tų vaikučių0 Juk aš sena ir 
niekam nebereikalinga, tik visiems našta. Mano 
gyvenimas nemalonus, bet kas ta i prieš Niliutės 
nelaimę? Vidute, tavęs labai prašau tuoj man 
parašyk viską apie Niliutę nieko neslėpdama, nes 
aš tol nenurimsiu. kol visko apie ją smulkiai 
nesužinosiu. Bučiuoju jus visus daug daug kartų 
ir labai laukiu laiško Mamutė 

K a u n a s , 1962 kovo 18 

Brangus Algimantai' 
Vakar gavau skaudžią žinią apie Nijolę Vida 

parašė, kad jai gimė dvynukai, abu negyvi 
Dievas žino, kas jai pakenkė. Manau, kad žinia 
apie tą jos nelaime tave pasiekė. Vida rašė, kad JI 
labai pergyveno Kai gausi šį mano laišką, tuojau 
parašvk ir viską aprašyk anie Nijolę Man baisiai 
neramu dėl jos. 

Rašyk, kaip gyveni, ir bendrai, kaip tau 
einasi K.>dėl neapsivodi0 Pasensi ir niekas už 
tavęs nenorės teketi Kai buvai Nilės vestuvėse, 
ia turbūt gerai matei Ji ant fotografijos atrodo 
labai sukūdus. Ar jos vyras ją myli ir gerbia0 Ar 
ji buvo ir yra laiminga? Vida rašo. kad ji labai 
tvirtos dvasios. 

Mano gyvenimas be jūsų labai labai liūdnas 
Sveikata taip pat menka Jei gyvenimas butų 
malonus, sveikata butu geresni Bus daugiau. 



4 D R A U G A S , 2005 m . s a u s i o 2 9 d., š e š t ad i en i s 

ŠIMTAS METŲ KAIP VIENA DŽIAUGSMO DIENA 
ANATOLIJUS LAPINSKAS 

Nesuklysime pasakę kad 
Onos Mikulskienės gy
venimo šimtmetis - ta i 

gyvoji mūsų kankl ių istorija 
pasaulio laike ir erdvėje. 2005 
m. sausio 30 dieną mūsų 
kanklių kara l iene i s u k a n k a 
šimtas metų. 

Jos gyvenimas panašus į 
tūkstančių XX amžiaus lietuvių 
lemtį: vaikystė XIX a. tremtinių 
šeimoje toli nuo Lietuvos, viltin
ga gyvenimo karjeros pradžia 
tėvynėje pirmosios nepriklau
somybės metais, karo peripeti
jos, emigracija, l ietuvybės 
puoselėjimas Amerikoje. Tačiau 
tolimesnė jos bū t i s išs iskyrė 
nuo daugelio mūsų išeivių: Ona 
Mikulskienė, t u r ė d a m a devy
niasdešimt metų, sugrįžo į 
Lietuvą. 

Gimtinės dvasia, galbūt jos 
mylimų kankl ių skambes ia i , 
girdimi koncertuose, Lietuvos 
dainų šventėse , leidžia j a i 
nuoširdžiai džiaugtis gyvenimo 
rudeniu. „Kiekviena d iena 
tėvynėje — mano džiaugsmas ir 
laimė", - sako Ona Mikuls
kienė. 

Kelias k a n k l i ų 
meno l ink 

Ona Mikulskienė gimė 1905 
m. sausio 30 d. Omsko prie
miestyje, Rusijoje, t r emt in ių 
Adomo ir Elenos Mozoliauskų 
vienuolikos vaikų šeimoje. 
Gimtoji kalba ir taut iniai pa
pročiai čia buvo šventas da
lykas. Net ir vėjas, pučiantis 
nuo Lietuvos pusės, ar paukšt is 
nuo tos puses atskridęs, sukel
davo gimtinės ilgesio virpesį. 
Onutės mot ina dažnai saky
davusi: „Jei ir šuo atbėgtų iš 
Lietuvos, sodinčiau jį už stalo 
garbingiausioje vietoje". 

šven tės rengimo figūrų. A. 
Š i m k a u s energija, re iklumas, 
bet k a r t u ir draugiškas žvilgs
n i s , O n u t e i kėlė pagarbą ir 
susižavėjimą. J i nutarė siekti 
muzikos mokslo. 

Tačiau iki tol reikėjo rūpin
t is duonos kąsniu. Onutė baigė 
buhal ter ių kursus prie Švietimo 
minis ter i jos ir pradėjo dirbti 
Geležinkelių valdybos buhalte
rijoje. Taip pat pradėjo dainuoti 
K a u n o Įgulos bažnyčios ir 
Šaulių sąjungos choruose. Da
lyvavo 1924 m. pirmojoje Lie
tuvos dainų šventėje. Ne-pa-
m i r š t a m i šventės įspūdžiai -
tūks tančia i dainininkų ir žiū
rovų nusvėrė galutinį spren
dimą - mokytis muzikos. 

Atvykusi į Klaipėdos mu
zikos mokyklą, Onutė mokėsi 
fortepijono ir dainavimo spe
cialybės. Galvojo ir apie kank
les, bet apie j as Klaipėdoje tuo 
me tu mažai kas buvo girdėjęs. 
Iš dalies panašus instrumentas 
buvo arfa , tačiau mokykla 
neįs tengė nupirkti šio instru
mento . Švietimo ministerija į S. 
Š i m k a u s paklausimą a t sakė , 
kad arfą turi Valstybės teatro 
simfoninis orkestras, jos vienos 
i r užtenka. . . 

Fortepijonu skambinti Onu
t ė mokėsi pas Jadvygą Čiur
lionytę, neseniai sugrįžusią iš 
s tudi jų Vokietijoje. Taip pat 
dainavo miesto giedotojų drau
gijos ir mažlietuvių „Aidos" cho
ruose. Meno mėgėjų operetėse 
at l ikdavo solistės partijas, kaip 
ak to r ė dalyvaudavo Vydūno 
misterijų spektakliuose. 

Klaipėdoje susipažino su 
būsimuoju savo vyru Alfonsu 
Mikuiskiu, kuris j au tuomet 
domėjosi kanklėmis , išmokė 
jomis kankliuoti ir Onutę. 1933 
m. ji subūrė Klaipėdos šaulių 
kanklininkių orkestrą, su ku-
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lazr koncertuodavo 

Sukaktuvininkė Ona Mikulskiene. 

choro veiklą, o O. Mikulskienė 
subūrė Šaulių sąjungos kank
lininkių orkestrą, nes Klaipėdos 
šauliams priklausiusias kan
kles pavyko nusivežti į Vilnių. 
Šaulių sąjungoje buvo suburta 
ir tautinių šokių grupė. 

„Čiurl ionis" 

Įdomu, kad, sovietinei val
džiai uždraudus Šaulių sąjun
gos veiklą, paties J . Paleckio 
įsaku Šaulių sąjungos kul
tūrinės veiklos grupėms buvo 
leista veikti, nes „kultūrinis 
gyvenimas netur i sustoti". 
Taigi, pakeitus tik pavadinimą, 
tapus „Čiurlionio" ansambliu, 

„Čiurlionio ansamblio k 

Pradėjusi lankyti, supran
tama, rusišką Omsko mokyklą, 
Onutė iš karto pasireiškė, kaip 
turinti neabejotinų muzikinių 
gabumų, išmoko skambinti ten 
buvusiais styginiais instrumen
tais - mandolina, gitara, bala
laika. Ji svojojo tapti ir dai
nininke. 

Kelias į Lietuvą nebuvo 
lengvas, bolševikai po revoliuci
jos neleisdavo žmonėms išva
žiuoti iš „darbininkų rojaus" \ 
Vakarus - Lietuva juk tuomet 
buvo „buržuazinė Vakarų vals
tybė". Tik 1922 m. Onutei pa
vyko sugrįžti į tėvynę. Apsi
gyveno Kaune, sesers Aleksan
dros ir svainio Antano Bružo 
namuose 

Artėjo 1924 m pirmoji 
Lietuvos damų šventė A. Bru
žas buvo šventės organizacinio 
komiteto sekretorius Namuose 
lankydavosi kompozitorius Sta
sys Šimkus - viena svarbiausių 

Klaipėdos visuomenei, dalyvau
davo Klaipėdos radijo pro
gramose. 1936 m. su muziku -
violončelininku ir chorvedžiu A. 
Mikuiskiu sukūrė šeimą. 

Pasakojant apie O. Mikuls
k i enės Klaipėdos laikotarpio 
veiklą, būtina pažymėti, kad ji 
neapsiribojo vien kanklėmis . 
Kaip t ikra Lietuvos patriotė, O. 
Mikulskienė buvo Šaulių sąjun
gos narė , 1928 m. tapo pirmąja 
Klaipėdos šaulių moterų sky
r i aus pirmininke, 1931 m. — 
vade. 1932-1938 m pakilo į dar 
aukštesnį karinį lygmenį - buvo 
Dvidešimtosios Šaulių moterų 
r inkt inės vadė. 

A Mikulskis Klaipėdoje 
vadovavo šaulių bei peda
goginio instituto chorams, bet, 
Lie tuvai ne tekus Klaipėdos, 
kar tu su institutu teko keltis į 
Panevėžį, vėliau į Vilnių. Čia A. 
Mikulskis 1940 m sausio 15 d. 
pradėjo Šaulių sąjungos vyrų 

įkulskiene (sėdi viduryje) 

Šaulių sąjungos choras, kanklių 
orkestras ir šokių grupė tęsė 
darbą. 

Vėlgi įdomu, kad to meto 
„atsakingai darbuotojai" J. Ko
modaitei išbraukus iš „Čiurlio
nio" choro repertuaro C. Kup
revičiaus dainą „Pajūriais, 
pamariais" dėl jos „netinkamų" 
eilučių: „amžiais bus laisva 
Lietuva", A. Mikulskis nesu
triko ir „draugei" paaiškino, kad 
Lietuvą, kaip skaitęs laikraš
čiuose, išlaisvino Raudonoji 
armija, tai kaip gi nedainuoti 
apie laisvą Lietuvą? 

Panašiai buvo apgintos ki
tos patriotinės dainos. Anek
dotiška, bet vargais negalais 
buvo leista dainuoti ir popu
liarųjį Kareivių chorą iš operos 
„Faustas" dėl jo finalinės frazės 
„Tėvynė nežus, kareivis kol 
bus" Žinoma, publika gerai 
suprato, apie kokią laisvą 

Lietuvą ar tėvynę dainuoja 
choras. 

1940-1944 metais „Čiurlio
nio" ansamblis kasmet sureng
davo po 20 koncertų, kiekvieną 
sekmadienį giedodavo įvairiose 
Vilniaus bažnyčiose. Paskutinis 
karo metų koncertas, turėjęs 
įvykti Šiauliuose 1944 m. liepos 
1 d., neįvyko, nes ansambliui 
buvo paaiškinta, kad jau ne 
laikas koncertuoti. Dauguma 
ansambliečių iš Lietuvos pa
si traukė, susitarę susi t ikt i 
Austrijoje, Vienoje. 

Kelionė iki Dunojaus kran
tų t ruko daugiau kaip pusantro 
mėnesio. Nepasiėmė nei gaidų, 
nei tautinių kostiumų, nei ins
trumentų, nei pagaliau buities 
daiktų (visi tikėjosi greitai 
grįžti namo), ansambliečiai, 
atsidūrę Vienoje, per porą mė
nesių sugebėjo parengti kon
certinę programą, su kur ia 
pasirodė Vienos koncertų rūmų 
W. A. Mozart salėje. Kitaip nei 
stebuklu tokio dalyko nepa
vadinsi. 

Vokie t i jos 
ke l i a i s 

1945 m. ansamblis sutiko 
jau Berlyne. Vėliau teko 
kraustyt is į kitus Vokietijos 
miestus ir miestelius. Tačiau 
ansamblio veikla nenutrūko net 
ir ta is tragiškais Vokietijos ago
nijos mėnesiais. Pokario metais 
ansamblis atsidūrė prancūzų 
okupacinėje zonoje. Čia irgi 
nenutrūko koncertinė veikla. 
Ansamblis koncertavo ir anglų 
bei amerikiečių zonose, taip pat 
didesniuose lietuvių susitel
kimuose. 

Per pirmuosius dvejus 
atvykimo į Austriją ir Vokietiją 
metus atsikūręs, ansamblis 

surengė šimtą koncertų, 32 
kartus giedojo bažnyčiose, jo 
dainų ir muzikos klausėsi 
40,000 klausytojų. Dar po dvejų 
metų, ' 1948-ųjų rudenį kon
certų skaičius j au pasiekė 
beveik tris šimtus, o bendras 
žiūrovų skaičius viršijo 100 
tūkst. Tačiau tolesnė veikla ir 
gyvenimas Vokietijoje darėsi 
neįmanomas. Teko apsispręsti 
dėl tolimesnės ansamblio 
lemties ir r inktis naująją 
tėvynę - tolimo užjūrio kraštus. 

Tuo metu JAV lietuvių 
spaudoje prasidėjo kampanija 
dėl Čiurlionio ansamblio atvy
kimo į, be abejo, palankiausią 
jo veiklai šalį - Jungt ines 
Valstijas. Moraliai ir materia
liai remiant Amerikos lietu
viams, 1949 metų birželio 
mėnesį ansamblio branduolys, 
įveikęs Atlantą, susispietė 
Cleveland. Šio miesto lietuviai 
net du mėnesius glaudė 65 
ansambliečius, kol j ie susirado 
darbus, susitvarkė kitus buities 
dalykus. Prasidėjo naujas -
užjūrio veiklos etapas. 

Amerikoje 

„Čiurlionio" ansamblis tik
rai surado savo vietą Amerikos 
lietuvių gyvenime. Čia jis 
meniškai dar labiau subrendo, 
sėkmingai koncertavo JAV, 
Kanadoje, Kolumbijoje. Vene-
zueloje, o ansamblio 50-mečio 
proga apsilankė ir Lietuvoje, 
koncertavo Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre. 

Per visą veiklos laikotarpį, 
trukusį iki 1991 m. lapkričio 27 
d., ansamblis surengė daugiau 
kaip 1,300 koncertų, dalyvavo 
Amerikos lietuvių dainų šven
tėse, įrašė plokštelių. Ansamb
lio veikloje per visą jos istoriją 
dalyvavo per 800 ansambliečių. 

Ansamblio kūrybinę sam
pratą jo vadovas A. Mikulskis 
įvardijo taip: „Kultivuoti ir 
atskleisti mūsų tautinį meną -
dainą, muziką, šokį. Per tau
tinio meno lobių atskleidimą 
parodyti kitų tautybių žmo
nėms, taip pat ir saviesiems 
mūsų tautos seną ir aukštą 
dvasinę kultūrą, o per ją ir 
lietuvių tautos vertę, stiprinant 
jos padėtį, šaukiantis savo 
teisių". 

Pirmuoju veiklos laiko
tarpiu ansamblio reper tuare 
skambėjo to meto lietuvių kom
pozitorių J . Strolios, J. Žilevi
čiaus, V. Jakubėno, J. Dam
brausko, A. Račiūno, J. Švedo, 
paties A. Mikulskio, taip pat 
pasaulio klasikų R. Wagner, F. 
Schubert, J. Brahms kūriniai. 
Repertuaras praktiškai nepa
sikeitė ir Amerikoje. Koncer
tuodamas su simfoniniu or
kestru, ansamblis yra atlikęs ir 
stambios formos kūrinių, pvz., 
S. Šimkaus kanta tą „Atsi
sveikinimas su tėvyne". 
Ansamblio repertuaro viršūne 
reikėtų laikytį A. Mikulskio 
mišias „Už kenčiančią Lietuvą". 

Malonu prisipažinti, kad 
„Čiurlionio" ansamblis dainavo 
ir šių eilučių autoriaus dainų. O 
kaip Amerikoje klostėsi Onos 
Mikulskienės gyvenimas? 

Pirmiausia, ji buvo ne tik 
kanklių vadovė, bet ir viso 
ansamblio siela. Remiantis 
Amerikos spaudoje publikuo
tomis J . Žilevičiaus recenzi
jomis, O. Mikulskienė visuomet 
puikiai parengdavo koncertinių 
programų instrumentinę grupę, 
ka ip ta lent inga pedagogė 
rūpinosi ansamblio orkestrantų 
pamainos rengimu bei kanklių 
populiarinimu. 

1965-1985 m. Mikuiskiu 
pastangomis veikė privati 
kanklių studija, kurioje bu
vo išeinamas visas Lietuvos 
konservatorijos praktinio kank
liavimo ir muzikos teorijos 
kursas . Studijos absolventės 
kanklininkės Danutė Ban-
kaitytė, Daina Urbaitė, Mirga 
Bankaitytė kankliavo įvai
riose pasaulio šalyse. O. Mi
kulskienė kankliavimo taip pat 
mokė Toronto, New York, 
Detroit, Chicago, Pittsburgh ir 
kitų miestų lietuvių jaunuo
menę. 

Per 20 metų kanklių studija 
surengė 20 rečitalių visuo
menei. Studiją lankė 63 moki
niai, baigimo diplomus gavo 27 
absolventai. 1958-1972 m. O. 
Mikulskienė mokė kanklių 
muzikos vyskupo M. Valančiaus 
gimnazijoje, kur įsteigė mo
kinių kanklių ansamblį. 1972-
1976 m. mokė kankliuoti Šv. 
Kazimiero lituanistinėje mo
kykloje. 

Su mokinių kanklių ansam
bliais 1963 m. įrašė 14 kūrinių 
plokštelę „Lietuvos kanklės"; 
dvi plokšteles su „Čiurlionio" 
ansamblio kanklių orkestru ir 
kanklių solistėmis: „Vaidilų 
kanklės" (1972); „Skamba, 
skamba kanklės - 78". O. 
Mikulskienės parengtos kank
lininkės dalyvavo Kanados ir 
JAV lietuvių tautinėse dainų ir 
šokių šventėse. Už kanklių 
muzikos puoselėjimą O. Mi
kulskienė 1978 m. buvo pa
dovanota Amerikos lietuvių 
Piliečių klubo kultūrine premi
ja. 

Neįkainuojamas O. Mikuls
kienės darbas - „Čiurlionio" 
ansamblio dienoraštis, kurį ji 
vedė visus 50 metų - per oku
pacijas, pokario klajones, emi
gracijos metus. Tai unikalus 
istorinis dokumentas, atspin
dintis ne tik ansamblio, bet ir 
šio laikotarpio visuomenės 
gyvenimą. 

O. Mikulskienės rūpesčiu ir 
kruopščiu darbu Ameriko
je buvo išleistos kompozito
r iaus A. Mikulskio kūrybos 
knygos: „Dainos ir giesmės" 
(1987), „Skambėkite kanklės" 
(1990), „Tau, brangi tėvyne" 
(1991), V. Kavoliūno monogra
fija „Gimtosios žemės giesmė" 
apie „Čiurlionio" ansambli 
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Vėl Lie tuvoje 

1995 m. O Mikulskienė sug
rįžo gyventi į Lietuvą. Tačiau 
dar anksčiau, 1994 m. liepos 1 
d., vykdydama savo vyro valią, į 
laisvą Lietuvą ji atvežė kompo
zitoriaus pelenų urną, kurią 
kitą dieną palydėjo į Vilniaus 
Rasų kapines. Tądien Vilniaus 
arkikatedroje skambėjo A. Mi
kulskio Mišios „Už kenčiančią 
Lietuvą", kurias atliko „Lie
tuvos" ansamblis. 

Po metų O. Mikulskienės 
rūpesčiu ant kompozitoriaus 
kapo buvo pastatytas pamink
las . Dar vienas kūrybinis 
paminklas buvo 1999 m. O. 
Mikulskienės lėšomis išspaus
dintos A. Mikulskio sukurtos 
Mišios, kurios buvo padova
notos lietuvių bažnyčioms 
visame pasaulyje. 

Garbaus amžiaus, bet bū
dama nepaprastai energinga, 
O. Mikulskienė įsitraukė į 
Lietuvos kanklių sąjūdžio veik
lą. Surengė kūrybinius vakarus 
Lietuvos muzikos akademijoje, 
Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje, Respublikinėje M. Maž
vydo bibliotekoje, St. Vainiūno 
namuose, ne kartą buvo susi
tikus su studentais, mokslei
viais ir savo namuose. 

Organizavo A. Mikulskio 
kūrybos koncertus Lietuvos 
bažnyčiose, kuriuose dalyvavo 
ansamblis „Lietuva" ir „Kank
lės". Asmeniniais prizais ji 
remia J. Švedo konkursus, 
globoja Utenos rajono Užpalių 
ansamblį „Pasagėlė" (vad. A. 
Motuzienė) ir tradicinių kank
lių stovyklą „Skambantys kank-
leliai". 

Bendradarbiaudama su 
muzikologu Vaclovu Juod-
pusiu, išleido knygą - dieno
raštį „Ansamblio kelias 
1940-1949 m." Knyga buvo 
išleista Amerikos lietuvių me
cenato Leono Petronio lėšomis. 
Tikėkimės, kad ir antroji -
amerikietiškojo ansamblio lai
kotarpio dalis irgi bus išleis
ta. 

1995 m. O Mikulskienei 
buvo suteiktas Lietuvos šaulių 
sąjungos garbės nario vardas. 
1996 m. ji apdovanota Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedi
mino ordino Riterio kryžiumi. 

Nors ir būdama garbingo 
amžiaus, O. Mikulskienė gyve
na prasmingą gyvenimą, domisi 
tautinio meno įvykiais, rū
pinasi, kad apie „Čiurlionio" 
ansamblio veiklą sužinotų 
visuomenė, kad suprastų - ko
kius kalnus gali nuversti tau
tinei muzikai pasišventę žmo
nės, kai Tėvynė okupuota arba 
kai ji net prarandama. 

Šimto metų sukakties proga 
palinkėjime mūsų brangiajai 
Onai Mikulskienei kuo geriau
sios sveikatos, gyvenimo 
džiaugsmo ir laimės gimtojoje 
Lietuvoje. 

„Čiurlionio" ansamblio moterų chorą* su kanklių orkestru 1975 metais 
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Pirmosiomis 2005-ųjų sau
sio dienomis Santar iškių 
vaikų ligoninėje Vilniuje 

vyko didelė šventė — buvo ati
daromi net t rys nauj i arba 
a tnauj in t i objektai: į r eng tas 
naujagimių reanimacijos sky
r ius, akių ligų skyrius ir sure
montuo tas t raumatologi jos 
skyrius, kur įrengtas žaidimų 
kambarys . Tą dieną medikai 
ir jų pacientai su laukė ypa
tingų svečių. Šia porga San-
tar iškėse apsilankė prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona 
Alma, Seimo sveikatos komite
to pirmininkė Dangutė Miku-
t i enė , Sveikatos min i s t r a s 
Žilvinas Padaiga ir buvęs mi
n is t ras Juozas Olekas, Vilniaus 
meras Artūras Zuokas su nau
jagimio besi laukiančia žmona 
Agne, kuri šiuokart atstovavo 
moterų organizacijai, ta ip pat 
remiančiai ligoninę. Šventinis 
renginys prasidėjo ligoninės 
salėje, kur vyriausias gydytojas 
Genadij Dolženk ir vyr. gyd. 
pavaduotoja Olga Zimanai tė 
papasakoja apie j au įvykusius 
pasikeit imus ir da r didesnius 
ligoninės planus. Pvz., nauja
gimių intesyviosios slaugos 
skyr ius į rengtas išs tudi javus 
tos rūšies įs taigas užsienyje. 
Svarbiu pas iekimu medikai 

laiko tai , kad su savo kūdikiais 
visą slaugos laiką, kuris tęsiasi 
net 2—3 mėn, galės gyventi ir 
motinos. „Tai mūsų naujas 
mąstymas", — sakė jie, pirmą 
kartą lankytojams atverdami 
naujagimių skyrių. 

Bet tai , kas padaryta, tik 
pradžia, — sakė vyr. gydytojas. 
Šiais metais ligoninėje turės 
įvykti dar daugiau permainų, 
autnaujinant ligoninę bus įsi
savinta 12 mln. Lt, o ateityje į 
Santar i škes bus sutraukotos 
prakt iškai visos svarbiausios 
Vilniaus vaikų gydymo įstaigos 
Kaip savo kalboje vėliau pa
sakys prezidentas V. Adamkus, 
visų akivaizdoje vyriausiasis 
gydytojas sudarė sandėrį su 
Vilniaus meru A. Zuoku, kuris 
pasižadėjo Vaikų ligoninės, kuri 
ateityje taps Vaikų gydymo 
centru, atnaujinimą visokerio
pai remti. Bus griaunami seni, 
iškils naujų pastatų, bus atnau
jinami nusidėvėję. 

Kalbėję svečiai džiaugėsi 
bendrais pasiekimais, mat šie 
pagerinimai galėjo būti įvykdyti 
t ik visų bendromis pastangomis 
ir lėšomis: ligoninės adminis
tracija buvo veikli ir turėjo daug 
naujų idėjų, o jas padėjo įgy
vendinti lėšomis valstybė, Vil
niaus miestas, fondai, atskiri 

Velionio Jono Navicko šeimos atžalos, Dominyka ir Greta Vizgirdaitės, 
padovanojusios žaidimų kambariui kompiuterį. 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių re ikalu taryba 

Ruošia: A l d o n a S m u i k š t i e n ė 
2711 West 71 Street, 
Chicago IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476^2655; fax. 773^*36-6906 

Sočia! Security" išmokos 
neįgal iems valkams 

(pabaiga) 

„Soc. Securi ty" įvertina 
suaugusio vaiko (18 m. ar vy
resnio) neįgalumą pagal neįga
liems suaugusiems taikomą kri
terijų. Asmuo pr ipaž į s tamas 
neįgaliu, jei jis/ji yra fiziniai ar 
protiniai neįgalus , arba turi 
šias negalias ir negali dirbti 
pakankamai s v a r b a u s (subs-
tantial) darbo. (Paprasta i tai 
laikoma darbu, už kurį mokama 
740 dol. ar daugiau į mėnesį). 

Je i „Soc. Security" negali 
suaugusio vaiko neįgalumo 
palyginti su t u r i m a i s neįga
lumą apibrėžiančiais sąrašais, 
tada žiūrima, a r jis/ji gali atlik
ti tokį pat darbą, kaip ir anks
čiau (jei jis/ji dirbo). Jei asmuo 
negali dirbti ir n ė r a dirbęs 
anksčiau, tada „Soc. Security" 
žiūri, ar toks asmuo galėtų 
dirbti bet kurį darbą, priklauso-

I 
t 

mai nuo jo/jos amžiaus, išsi
lavinimo bei patirt ies. Jei , 
peržiūrėjus visus duomenis, 
asmuo negali atlikti pakanka
mai svarbaus (substantial) 
darbo, tada jis/ji gali gauti neį
galumo išmokas iš „Soc. 
Security". 

Kai išmokos tokiam suau
gusiam vaikui pradedamos 
mokėti, įstatymai reikalauja, 
kad jo/jos neįgalumo būklė 
laikas nuo laiko būtų patikrin
ta. Kaip dažnai, priklauso nuo 
to, ar laukiama neįgalumo būk
lės pagerėjimo, ar ta būklė gali 
pagerėti, ar nesitikima, kad ji 
pagerėtų. 

Prašymą dėl „Soc. Security" 
neįgalumo ar SSI išmokų vaikui 
galima paduoti vietinėje „Soc. 
Security" įstaigoje. Reikia tu
rėti vaiko „Soc. Security" nu-

,.Nuostabu", — sake prez. Valdas Adamkus, žurnalistų paklaustas, kokį 
įspūdį padare pasikeitimai Santariškių Vaikų ligoninėje. 

verslininkai ir ypač dosnūs 
buvo tautiečiai iš Kalifornijos, 
Los Angeles veikiantis „Lietu
vos vaikų vilties" ( L W ) skyrius. 

Vilniaus meras A. Zuokas 
stebėjosi žmonių geranorišku
mu: „Mes kasmet kam nors 
dėkojame: nominacija buvo 
įteikta vokiečiams, V. Lands
bergio fondui, ambasadorių 
žmonoms. Bet žmonių gerovė 
netur i priklausyti nuo gera
noriškumo, aš didžiuosiuosi, kai 
miestas, valstybė visa tai finan
suos". 

Šventėje losangeliečiams 
atstovavo iš Amerikos atvykusi 
L W pirmininkė Danguolė 
Navickienė ir Navickų atžalos, 
kurių nemaža dalis jau gyvena 
Lietuvoje. Kai žodis buvo su
teiktas viešiniai iš Los Angeles, 
ji kalbėjo: 

— Šiandien nekarta girdė
jome žodį „labdara". Turiu 
prisipažinti, kad tas žodis man 
nelabai patinka, nes juo ne 
viskas pasakoma. Pvz., galime 
dirbti gerus darbus tik dėl to, 
kad mums sąžinė liepia ar 
draugai taip daro. Šią šventę 
daug geriau apibūdintų ang
liškas žodis „charity", kilęs iš 
lotynų kalbos žodžio „caritas", 
reikiantis meilę. 

Nors Amerikos, o ypač Ka
lifornijos, lietuviai gyvena toli 
nuo Lietuvos, mes ją kasdien 
aplankome mintimis ir viltimis. 
Ši meilė nėra sentimento pūke
lis, o tvirtas ryžtas Lietuvai 
padėti darbais ir aukomis. Ši 
meilė gyva, veikli. Raitojasi 

rankoves, puošia sales, kepa, 
verda, turgauja ir ubagauja, 
norėdama tam tikslui sutelkti 
lėšų. 

Su tokia meile mano myli
mas a.a. vyras Jonas Navickas 
kasmet gamindavo tūkstančius 
koldūnų Los Angeles „Lietuvos 
vaikų vilties" komiteto meti
niams koldūnų pietums. Tokia 
meilė spindėjo jo atsakyme, kai 
kas pagirdavo jo pasiaukojimą: 
„Aš nesiaukoju. Aukojosi tie, 
kurie daro tai, ko nenori dary
ti". 

Vertindami tą Jono „nepa-
siaukojimą", iš visų Amerikos 
kampų draugai, giminės ir net 
nepažįstami amerikiečiai pri
siuntė tiek aukų, kad galėjome 
įrengti nepaprastai gražų 
žaidimų kambarį jo prisimi
nimui. Už tai galima sakyti, 
kad žaidimų kambarys ir visas 
naujas gražus traumatologijos 
skyriaus sparnas nėra tik lab
dara, o jums meilės dovana. 

Noriu padėkoti visiems ran
govams, kurių darbu ir kūry
bingumu šiandien džiaugiamės, 
pirmiausia „Alstuvos" firmai, 
statybininkams, ..Darlasos" fir
mai už gražias spinteles, o 
„Meditos" firmai už lovas. Ačiū 
Video reklamos studijai ir fir
mai „Olifėja", kurios žaidimų 
kambariui paaukojo video gro-
tuvą ir kompiuterį-

„Šiandien taip pat pri
statome nudegimų išvengimo 
lankstuką, sukurtą nudegimų 
poskyrio chirurgų iš Los 
Angeles „Lietuvos vaikų vilties" 

merį ir gimimo metrikus. O, jei 
prašoma vaikui ir SSI išmokų. 
tai reikia pateikti duomenis 
apie asmenines pajamas ir 
išteklius, o taip pat ir vaiko 
pajamas bei išteklius. 

Kad būtų pagreitinta prašy
mo eiga, reikia pristatyti vaiko 
daktarų^ ligoninių, klinikų ir 
pan. vardus, adresus ir tele
fonus. 

Jei neįgalus vaikas yra 
jaunesnis, negu 18 m. ir jam 
prašote SSI, „Soc. Security" 
prašo nurodyti, kaip jo neį
galumas atsiliepia į jo kas
dieninius veiksmus. Dėl to „Soc. 
Sec." prašo vaiko mokytojų, 
dienos priežiūros (day care) dar
buotojų ir šeimos narių pa
vardžių, kurie galėtų papa
sakoti apie vaiko funkcijas. Jei 
turite, atneškite ir vaiko mo
kyklos duomenis (school 
records). 

Pildant prašymą ir atsa
kant į klausimus, „Soc. Sec." 
prašo duomenis suteikti gali
mai tiksliau: datas, kada vaikas 
buvo pas daktarus ar ligo
ninėse, sąskaitų (account) nu
merius ir bet kokią kitą infor
maciją, kuri padėtų gauti vaiko 
medicininius duomenis grei
čiau. Jei neturite visos informa-

komiteto. Už menišką make
tavimą esame dėkingi firmai 
„Videopolis". Lankstuką pla
nuojame platinti po visas Lie
tuvos klinikas ir gimdymo na
mus. Tikimės, kad jo pa
mokėlės padės išgelbėti ne 
vieną vaiką nuo nudegimų", — 
kalbėjo Danguolė Navickienė ir 
medikams, su kuriais jau daug 
metų bendradarbiauja, įteikė 
atminimo dovanėlių. Beje, dar 
liko nepaminėtos ir dvi jos 
anūkės — Dominyka ir Greta 
Vizgirdaitės, kurios senelio 
atminimo kambariui padovano
jo žaidimų kompiuterį-

Po iškilmingosios dalies 
visi svečiai turėjo galimybę 
apžiūrėti naujumu šviečian
čias naujagimių reanimacijos, 
traumatologijos skyriaus ir 
žaidimų kambario patalpas. 
Kūdikių intensyviosios slaugos 
palatoje stikliniuose „name
liuose" nuogučiai, bet su pirš-
tinytėm miegojo mažyliai, ku
riuos — pačius sunkiausius 
ligoniukus —. čionai atveža iš 
visos Lieutvos. Apsilankę vaikų 
žaidimų kambaryje, kar tu su 
vaikais stebėjome įdomiai 
įrengtą akvariumą, kur i ame 
jau plaukiojo žuvytės. Nors čia 
jau buvo žaislų, bet Danguolė 
Navickienė, kurios šeimos 
lėšomis visa tai buvo įrengta, 
tikisi, kad nuo šiolei visi tau
tiečiai į Lietuvą važiuos su 
žaislais ir jų atsargos dar 
padidės. 

„Draugo" skaitytojai t ik 
prieš metus skaitė apie nu
degimų poskyryje įrengtą nau
ją operacinę ir atnaujintas dvi 
palatas, įrengtas losangeliečių 
lėšomis. O štai naujas džiaugs
mas Lietuvos vaikams ir jų 
gydytojams bei kitam perso
nalui. Kaip sakė vyr. gydyto
jas, užsienio lietuvių pagalba 
siekia apie 1 mln. Lt. 

— Aš pati stebiuosi, kiek 
gali padaryti maža grupelė 
žmonių su gerais norais, — jau 
po renginio pakalbinta sakė 
Danguolė Navickienė. — Los 
Angeles žmonės mato apčiuo
piamus savo veiklos vaisius ir 
jie gali pasakyti: mes čia 
padarėm. Kai mes kiek sukau-
piam lėšų, tada svarstom, kokį 
projektą galim įgyvendinti. 
Mes Amerikoje esam pripratę 
žmogaus priminimui aukoti 
kuriai nors organizacijai. Po 
mano vyro, a.a. Jono Navicko, 
mirties pradėjo plaukti aukos 
„Vaikų vilčiai" — mes patys 
buvom apstulbę — net iš 
visiškai nepažįstamų žmonių, 
taip pat ir amerikiečių. Kažkas 
kažkam papasakojo — ir taip 

cijos, pasakykite „Soc. Sec." tar
nautojui viską, ką žinote. 

„Soc. Security" stengiasi 
padėti jauniems žmonėms, gau
nantiems neįgalumo išmokas, 
toliau dirbti. „Soc. Security" 
tokia darbo paskata (work 
incentives) apima 2 programas: 
„Sočiai Security and SSI" ir 
„Sočiai Security only". 

Vietinė „Soc. Security" 
įstaiga gali suteikti daugiau 
informacijos apie galimybes 
dirbti. Informacijos galima rasti 
ir Interneto tinklalapyje 

www.ssa.gov/work 
Daugumoje valstijų neį

galūs vaikai, gaunantys SSI 
išmokas gauna ir Medicaid. 
Vienose valstijose vaikas 
automatiškai įrašomas į Me
dicaid, kitose — reikia jį įrašyti. 
Medicaid gali gauti ir vaikai 
negaunantys SSI išmokų. 
Pasiteiraukite apie tai vietinėje 
„Soc. Security" įstaigoje. 

Medicare apdrauda teikia
ma asmenims, turintiems 65 m. 
ar vyresniems, arba neįgaliems, 
gaunantiems neįgalumo iš
mokas dvejus metus. Vaikai 
gauna Medicare apdrauda dėl 
neįgalumo, tik sulaukę 20 
metų, ar vyresni. Vienintelė 
išimtis šiai taisyklei yra vaikai 

•ė 

Traumatologijos skyriaus vadovas dr. Jonas Vencius (iš kaires), Danguole 
Navickienė. Dalia Navickaitė-Krupavičienė su vyru Algiu. 
vienas nuo kito. Aukojo ir mūsų ir viską nufilmavo, kad galė-
pačių vaikai. Štai sunūs Tadas tume parodyti savo žmonėms 
Lietuvoje iš verslininkų gavo 
aparatūros žaidimų kamba
riui. Tai buvo didžiulis meilės 
pasireiškimas. Žaidimų kam
bariui pinigai buvo rinkti nuo 
birželio mėnesio, o trauma
tologijos skyriaus vienam spar
nui suremontuoti buvom su
taupę jau anksčiau. Kai vyko 
remontas, negalėjau įsivaiz
duoti, kad tiek daug bus pa
daryta. Dabar labai smagu 
matyti, koks didelis tas atnau
jintas plotas. Sūnus Tadas šį 
rytą perbėgo per visas patalpas 

Los Angeles. Jiems bus malonu 
tai pamatyti. 

Šį rašinį norėčiau baigti 
Seimo sveikatos komiteto 
pirmininkės Dangutės Miku-
tienės žodžiais, pasakytais 
atidarymo metu, kurie visiškai 
atliepia losangeliečių meilės 
idėjai: „Vaikų ašaros ir skaus
mas neišmatuojami pinigais". 
— o tą dieną Santariškes tiesiog 
sklendo gerume. Duok Dieve, 
kad to gerumo tiek daug būtų 
kasdien. 

Naujų ir atnaujintų skyrių Santariškių Vaikų ligoninėje atidarymas iš
kilmingai prasidėjo ligoninės salėje. Priekyje iš kairės: Danguolf-
Navickienė ir Dangutė Mikutienė. 

su chroniška inkstų liga (renal 
disease). Tokie vaikai gali gauti 
Medicare apdrauda, jei vienas 
tėvų gauna „Soc. Security" 
išmokas, arba išdirbęs pa
kankamai ilgai, kad galėtų jas 
gauti. 

1997 m. buvo priimtas įsta
tymas pagal kurį įsigalėjo 
„Štate Children Health Insu
rance Program" (CHIP). Ši pro
grama įgalina valstijas ap
drausti vaikus dirbančiųjų, 
kurių uždarbis yra per aukštas, 
kad jie galėtų gauti Medicaid, ir 
per žemas, kad galėtų įsigyti 
privačią apdrauda. 

Ši vaikų apdraudos progra
ma apima ir receptinius vais
tus, regėjimo ir klauso patikri
nimus, „Mental health services" 
ir galioja visose 50 valstijų ir 
District of Columbia 

Daugiau žinių apie šią pro
gramą jums gali suteikti Me
dicaid įstaiga, arba Interneto 
tinklalapis 
wwwJK<i3Lgov^nit/childrenJitm 

Čia dar kelios k.tos svei
katos įstaigos, kur galite rasti 
pagalbos neįgaliems vaikams: 
„Children with Specia Health 
Care Needs (CSHCNf Tokias 
programas administruoja vals
tijos sveikatingumo į t a igos . 

CSHCN turi dar ir kitų pava
dinimų: „Children's Special 
Health Services", „Children's 
Medicaid Services" ir „Han-
dicapped Children's Program". 

O jei vaikas negalėtų patek
ti į šias programas, pagalbos 
galite rasti vietinėse sveikatos, 
socialinio patarnavimo įstai
gose ar ligoninėse. 

Daugiau informacijos galite 
rasti Internete „Sočiai Security 
Online" www.ssa .gov Jų tar
pe: 

1. Youthlink — tinklalapis 
jauniems žmonėms, vaikams, jų 
tėvams ir mokytojams 
www.ssa.gov/kids 

2. „Sočiai Security" tin
klalapyje www.ssa .gov skir
tame jauniems žmonėms su 
negalia, kurie norėtų dirbti. 

3. „Soc. Security eNews" — 
elektroninis žinialapis, ne
mokamas. 

Jei patys neturite kompiu
terio, juo naudotis galite viešose 
bibliotekose 

.Soc. Security" administra
cijos tel. numeris 1-800-772-
1213. 

(Medžiaga — pagal .Soc £ 
knygelę „Benefits For Children 
with Disabilities") 

SKYRĖ 750 MLN. 
DOLERIŲ VAIKŲ 

SKIEPIJIMUI 
Pasaul inė vakcinacijos ir 

imunizacijos sąjunga (GAVI), 
skiepijanti milijonus skur
džiose šalyse gyvenančių vai
kų, iš ..Microsoft" įkūrėjo ir 
Norvegijos vyriausybės gavo 
milijardą dolerių. GAVI auka 
gavo Divos vyksiančio pasau
lio ekonomikos forumo, k ' 
sveikatos apsauga bus viena 
svarbiausių temų. išvakarėse. 

Bill ir Melinda Gatės fon
das „Bill & Melinda Gatės 
Foundation" pranešė, jog per 
a te inančius 10 metų GAVI 
skirs 750 mln. doleriu. N 
gijos vyriausybė nurodė 290 
mln. doleriu ketinanti skirti 
per ateinančius penkerius metus. 

„Skaičiuojant statist iškai, 
už tūkstant i dolerių išsaugo 
jama viena gyvybė", - pa
brėžė B. Gatės 

Skurdžiai gyvenančiose 
šalyse kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, kurių 
gyvybes gali išg< irtin-
gose valstybėse nemokamai 
siūlomi skiepai 

(Iš s p a u d o s ) 

http://www.ssa.gov/work
http://www.ssa.gov
http://www.ssa.gov/kids
http://www.ssa.gov
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Siūlo darbą 
Namu remon to i r statybinės paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Drivers 
OVVNERS 0PERAT0RS 

LOCAL 

*Home Nigh t ly 
"100 Mi le Radius of Chicago 
*Pr ime Rates 
*Plate Program Avai lable 
*No Escrovv 
*No Deduct ions 
* lnsurance Available 

Call Shane 
8 0 0 - 7 8 8 - 7 3 7 8 

O p t i o n # 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. 

Siūlo i š n u o m o t i 

NAMŲ INSPEKCIJOS (APŽIŪRA) 

Prie M a r q u e t t e Park 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 k a m b . butas su apši ldymu, 
naujais virtuvės įrengimais ir oro 

kondic ionieriumi. Kaina $430. 
Tel . 7 0 8 - 2 7 5 - 2 0 7 0 . 

' * v 'Provide Mold, Radon, 
\ ^ , Water Tests 
^ v *Single Home, Mutb Unit, 

mcriPomt Townhome 
*24hrv7daysaWeek 

Robertas Končius ScheduSng 
•State Lkensed/lnsured 
"ASHI/BBB Member 

Kalbame lietuviškai! 
866 799 .8299 

w w w . H i g h P o i n t l n s p e c t i o n s . c o m 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg . naujai suremontuoti 
butai. 1 m i e g . — S620-S650; 

2 mieg. — S 7 1 0 - S 7 5 0 . 
Te l . 6 3 0 - 9 1 0 - 0 6 4 4 , Janą . 

DRAUGAS 
- s AN A : * . . W I D £ -"-<•• - v 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Vv'hipple apyl.) 

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

TeL 773-134-4543. 

VILNIUS 2005 & 

SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 

PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235 th St reet Doug las ton , NY 11363 
Te l . 718 -423 -6161 1 - 8 0 0 - 7 7 - V W I S 

Fax. 718 -423 -3979 
E-mail : vy t tou rs@ear th l ink .ne t 
W e b s i te : www.vy t i s tou rs . com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tevfax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

IiiMaMSSSMSMSS&SS^&SMS^^^^^&^SSSMSS^MSMSMSiSM^SM E 

įF*&f H 

""Www. autotr adeusa. com 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI [R ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURK) JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

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

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

$ 
&& 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago . IL 6 0 6 1 0 

312-644-7750 
pirm. - penkt 

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

608 W Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
pirm - penkt. nuo 

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

A M B E R CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„ L i c e n s e d , insured, b o n d e d " 

Skambint i Sigitui , 
tel. 773-767-1929 . 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
AlbertSeievi 

Ttl_ 
4-1 k 

CONSTRUCTION 

Work: 312^88-8088; 
815-272-5193 

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

wwwjEilconsCruction.com 

Šildymas 
Saldymas 

6556 &KedaeCricago, L 60629 
Prekyba, nstafcMmas, aptamavmas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773 551 1853 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „deck's". „gutters".plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 6 3 0 - 2 4 1 - 1 9 1 2 

ĮVAIRUS* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 YV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

$ VVANTED $ 
$ D E A D O R A L I V E $ 

CARS, T R U C K S & V A N S 
S250&UP. Free Fannie M a y ! 

773-476-0419 

D r a u d i m o pas laugos 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E ! 
Automobilio, namų. • 

evvvbes ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai ( 

5 7 1 0 W . 95 St. , Oak L a w n , IL | 
708-423-5900 l 

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

A U T O M O B I L I O , 
N A M Ų , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Ot'f. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 9Sth S t , 

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

AMERICAN FAMItY 
• i :M ' i , rvr -d i 

HUTO, NHMfll, UERStRS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio . . . . T . 

•"SĖST ALINA 
fexv GRINKEVIČIUS 
«mrilfera I N S U R A N C E A G E N C Y 

3743 PRAIR1E AVE, BROOKFIELD, IL 60S13 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PARDUODA MEDU 
LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 

KEUAUfA i EUROPĄ. K. Laukaičio 
šviežias bičhj medus k e l i a u t * i Setu 
viskas krautuves M a r q u e t t e P a r k e i r 

Lemonte. Taip pat gattjna g a u t i ir 
PL centre p o pamaldų Lemonte 
arba skambinti 6JO-323 S326 . 

YKOS ARTiJA 
Jau pats metas ruoštis štai švente i 

Ve lyk inė s iunt i * išplauks Vaxari«» 5-«E 
SIUNTINIUS S t U N O A M i i I U f r U V Ą . 
L A T V I J A ESTIJA K B A L T A R U S I J Ą 

v l m u į ta igos: 
H M S. 7$ I f t A n s . • B G E Y K W . IL 60455. T < ± ? Q i S - 5 9 9 4 M B 
D?Hx»tr«- Ptntrt-rVnfc % ;•» m -6j?.m.. Twč iki 7 p m . Šeši MM & » m - 3 fiM. 

tJ99W H Str. CHKAtM. K.HOKjJįj,M.V% >.#> W l J 
E>ir^sni«: Pirni Ptak 9 j_35.Sp.n:.. Stsii. iki 2 p.m. 

TEL:l-30O-77S-SENrj 
tŠagą atstojai: 

I m am&H 3S4 R Santa Ar i la. T lU lF lU IT I7M, lHbWR-13Mr7?7 
Ur^<;0;. i :«Z5SMaio S t r . L E M O N T IL6013U. TcL63CK25T-3«» 

fteym Om 3*S.Hol<w»KM.^J.mLAr'JNIi. IL. Sčt.$*7-776-7766 

Programą atliks bardas Povilas Strolia 
Šokiams gros KABAK orkestras 

Rezervacijos telefonu 708-386-0556 
Rengėjai: inforadijas STUDIJA R 

Pageidautina pokarinė apranga 

BIUETAI PRIE ĮĖJIMO NEBUS PLATINAMI!$ 

ff&UAMS 
Kelto* VVniuimi "©arty 

Di rec t : 9 4 1 - 3 7 6 - 7 5 5 5 
Of f ice : 9 4 1 - 7 8 2 - 0 2 0 2 
Emai ! : v i t a @ k w . c o m 

VJTAKAZLAUSKATrt: - MUKLEWICZ 

Broker Associate 
•Profesionalus ir sąžiningas 

patarnavimas įvairių nuosavybių 
b i rk ime ir pardav ime. 

•Sarasota, Bradenton ir kitose 
Floridos apyl inkėse. 

)ei svajojate įsigyti gražia nuosavybe 
saulėtoje Floridoje, 

kreipkitės i Vitą ir Jūsų svajonės išsipildys! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 ext 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburg ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos jūsų namus ar 

nupirks! 

PARDUODA 

Michigan: 20 aeress aeross from 
Dainava Carnp. Privacy, pond . 

woods . hil ls , marsh . $199 ,00 . 
Call Jer i 734-669-5907 , or 
. leriSa vvall @ real tor .com. 

Char les Re inhar t Co . Real tors 

New House Lemont 

By Builder 4 bed. 
Qund level with ATT Gav. Big kit. 
with cathedral ceiling & skylight. 

Oak cab.. floor's & stairs. Fireplace. 
Also sub. Basement. Landscaped. 

408 Una st. 1/2 mile from Lith. Cen-
ter. Archer to 127 th St. go West ! 
mile to Hi!lview. go North 2 bioeks 
to Una. $425.000. 312-859-3829. 

Open Sundays 1 to 4. 

Paslaugos 

Norėtum** kuo dažniau paci**ti 
art_Tm*"*i**ms ir draugams Lietuvoje. h*-t 

hrangjo> pers iunt imo kainos to neleidžia? 
Naudok.tr;? www. Siurprizą?., r om 

paslaugomis! M*"s garantuojame platų 
lietuviškų prekių asortimentą, pijiias 

kainas, greitą ir saugia pristatymą gavėjo 
adresu visoje I jetuvoie! 

•ĮVAIRUS" 

* 50 m. moteris ieško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo VViiiovv 
Springs arba aplinkiniuose rajonuose. 
Geros rekomendacijos, angių kalba, 
automobilis. Tel. 773^983-3014. 

* Gal kas galėtų studentui padovanoti 
ar pigiai parduoti naudotą automobilį. 
Būčiau labai dėkingas. Tel. 773-220-
5670, Vladas. 

'Mergina ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. Gali gyvent 
kartu, arba pakeist. Nevamjoja. Tel. 
773-220-5670. 

* 2 moterys ieško darbo prižiūrėt 
senelius. Minimali angių kalba. Viena 
vairuoja kita ne. Siūlyti R. arba kitur. 
Tel. 727-321-6967. 

* Dažytojas su patirtimi ieško darbo 
(Savi darbo įrankiai) Tel.773-931-
9567. 

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

"Pirksiu kompar^onės darbą senelių 
priežiūroje. Siūlyti variantus. Galiu 
gyvent kartu. Tel.708-532-3347, vaka
rais. 708-361-3975. palikt žinutę. 

"Vidutinio amžiaus tvarkingi žmonės 
išsinuomotų vieną kambarį su vonia ir 
virtuve VVestmont. Darien ar 
Woodriclge rajonuose. Jeigu 
nuosavame name. tai padėtume 
tvarkyti aplinką. Tel. 630-863-2774. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje nepilnai darbo diena nuo 
1 v.p.p. Oak Lawn ar aplinkiniuose raj. 
Gali pakeist savaitgaliais. Patirtis, 
angių kaba. rekorr^ndactjos, automo
bilis, dokumentai. Tel. 708-692-4422 . 
708-233-6918, palikt žinutę. 

•Moteris gali pakeist savaitgaliais 
Milvvaukee. Wt Tel 414-258-6786. 

•Moteris, turint dokumentus, ieško 
darbo po pietų VVestmont. Darien, 
Woodridge, gaH būti Fiolingbrook ar 
Lemont. Tel. 630-863-2774. 

•Vyras, vairuojantis autornobiij. turintis 
rekomendacįas ir patirtį, iegalūs doku
mentai, galt atlikt msažą ir prižiūrėti 
pagyvenusius žmones Tel 708-233-
9764 skambinti nuo 3 v.p.p Iki 9 v. v. 
arba tel 708-822-6200 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Vok* \fcA 77335^7820 | 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei nonte parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
- n į ^ - - Landmark 

•M& properties 

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

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

QjriUK_ Accent 
—sT^-fcl Homefmders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn,Dlinoi* 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikul is 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 , s C t o a -
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAVĘ 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-avvay" 
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 

BMBU V I D A M. G. 
S S SAKEVICIUS *** 
Real E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nek i l no j amo jo tu r to 
p i rk imas, pardauimas 

708-889-2148 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

VIRGIS & { 
TVASKUS. C P A . y * S L J 

užpildo pajamų 
mokesčių formas. 

Tel. 7 0 8 - 4 4 8 - 8 4 6 8 ; 312-762-4653 

INCOME T A X SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metinį 

mokesčių formų užpildymą. Profesionaliam. 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

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

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

numerio. 

Pigiausi 
aviabilietai metuose! 
SUO SAUSIO IKI PAT § V . VTJ.YKV 

dntmmm 

Pkįiūi kffiaukūf rw? Amrriką 
ir Eumpą, aplankykite /--,,--

Lietuvoje! 

-800-514-9989 

PASINAUDOKITE 
„DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus

tuvės visoje Amerikoje. ,,Draugo" spaustuvė spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su | 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ,,Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra | 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuvės| 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip | 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumpl is -DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chfcago, IL 60829 

Tel.: 773-585-9500; Fax 773-585-8284 

http://www.HighPointlnspections.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://wwwjEilconsCruction.com
mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:vita@kw.com
http://realtor.com
http://Naudok.tr
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, tnte?1ax, ITAR-TASS, BNS 

žsaių ageir.orų pranešimais) 

EUROPA ] 

AUSCHWITZ 
Pasaulio vadovai, ketvirta

dieni Lenkijoje minėdami 60-
ąsias Auschwitz-Birkenau nacių 
mirties stovyklos išlaisvinimo 
metines, ragino niekada nepa
miršti holokausto baisumų. Ty
liai krintant sniegui nuaidėjo 
prat isas gedulingas traukinio 
švilpukas, pažymėjęs pagrindi
nės ceremonijos pradžią. Kadai
se šiais bėgiais į koncentracijos 
stovyklą riedėjo gyvuliniai va
gonai, vežę minias žmonių. Nuo 
nacių režimo rankos šioje vieto
je žuvo mažiausiai 1.1 milijono 
vyrų, moterų ir vaikų. Į akylai 
saugomą iškilmingą ceremoni
ją, skirtą pagerbti Auschwitz 
nukankintų žmonių atminimą, 
spaudžiant šalčiui susirinko 
apie 10,000 žmonių. Atiduoti 
pagarbą žuvusiesiems atvyko 
44 pasaulio šalių vadovai. 

LONDONAS 
JAV ir Didžioji Britanija 

slaptai sutarė, kaip bus išveda
mos Irake dislokuotos jų pajė
gos, penktadieni pranešė britų 
laikraštis „The Guardian". Jo 
žiniomis, pirmadienį JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums-
feld ir jo kolega iš Didžiosios 
Britanijos GeofFHoon sutarė dėl 
vadinamosios pasi t raukimo 
strategijos, kurioje numaty ta 
padvigubinti Irako policijos ins
truktorių skaičių ir įsteigti ira
kiečių sukar in tas formuotes. 
Aktyvesnės policijos pajėgos tu
rės palaipsniui pakeisti 150,000 
koalicijos karių ir sudaryti sąly
gas išvesti iš Irako britų ir ame
rikiečių pajėgas, rašo „The 
Guardian". Britų šaltiniai sako, 
kad galutinis pasitraukimo ter
minas dar nenustatytas, nes tai 
esą gali pakurstyti maištinin
kus. 

STRASBOURG 
Rusijos Valstybės Dūmos 

pirmininko pavaduotojas Vladi-

mir Žirinovskij paskelbė, kad 
Lietuvos ir Estijos vadovų atsi
sakymą atvažiuoti į Maskvą da
lyvauti iškilmėse, skirtose Per
galės prieš nacistinės Vokietijos 
60-mečiui, laikys „prisidėjimu 
prie fašizmo". Vadinasi, jiems 
art ima ši ideologija", pabrėžė 
populistinės Rusijos liberalų de
mokratų partijos (RLDP) vado
vas. V. Žirinovskij, pabrėžęs, 
kad Europoje akivaizdžios „an
tirusiškos nuotaikos", taip pat 
sake siūlysiąs, kad Maskva per
žiūrėtų savo narystės Europos 
Taryboje mokestį. 

TBILISI 
Gruzija gali atkurti savo te

ritorijos vientisumą jėga, jeigu 
šalies prezidento Michail Saa-
kašvili pasiūlytas planas, kaip 
taikiai sureguliuoti konfliktą, 
neduos rezultatų, sakė Gruzijos 
minis t ras pirmininkas Zurab 
Žvanija. \ M. Saakašvili siūly
mą, prieš kelias dienas pareikš
tą Europos Tarybos Parlamenti
nėje Asamblėjoje (ETPA) suteik
ti plačias autonomijos teises „de 
facto" nepriklausomai nuo Gru
zijos Pietų Osetijai neigiamai 
reagavo šios nepripažintos res
publikos vadovas Eduard Ko-
koity ir kito nuo Gruzijos atski
lusio regiono — taip pat nepri
pažintos Abchazijos vadovai. 

giau kaip 100 mlrd. JAV do
lerių. Draudikams teks kom
pensuoti apie du penktadalius 
šių nuostolių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

i 
JAV \ 

WASHINGTON, DC 
Draudikų nuostoliai iš pra

žūtingo cunamio Azijoje vei
kiausiai neviršys nuostolių, pa
darytų uraganų, vasarą ir ru
dens pradžioje siautėjusių pieti
nėse JAV valstijose, o gal net 
bus mažesni, rašo JAV verslo 
dienraštis ..The Wall Street 
JournaF. Šveicarijos perdraudi-
mo milžinės ,.Swiss Re" vertini
mais, praėjusiais metais pa
saulis išgyveno daugiau kaip 
300 stambių stichinių nelaimių, 
kurios nusinešė nemažai gyvy
bių ir siikėlė nuostolių už dau-

GAZA 
Gazos ruože per pirmuosius 

palestiniečių savivaldybių rin
kimus, laikomus prezidento 
Mahmoud Abbas ir kovotojų 
grupuotės „Hamas" jėgų išmė
ginimu, pastaroji užsitikrino 
kontrolę septyniose iš 10 vietos 
tarybų, rodo penktadienį pa
skelbti galutiniai rezultatai. M. 
Abbas stengėsi įtikinti kovoto
jus, dalyvaujančius ketverius 
metus trunkančiame sukilime, 
paskelbti paliaubas ir užkirsti 
kelią valdžios vakuumui, kai 
šiemet pagal premjero Ariel 
Sharon pasitraukimo planą tu
rėtų būti išvestos Izraelio pajė
gos ir iškeldinti naujakuriai. Is-
lamistų grupuotė boikotavo sau
sio 9 d. prezidento rinkimus, ku
riuos triuškinančia pergale lai
mėjo M. Abbas, žadėjęs nu
traukti smurtą ir pradėti naujas 
valstybingumo derybas su Iz
raeliu. 

MOSUL 
Mosul gubernatorius šiame 

neramumų krečiamame Šiau
rės Irako mieste keturias dienas 
uždraudė važinėti automobi
liais, kad apsisaugotų nuo suki
lėlių, ketinančių sužlugdyti sau
sio 30 d. įvyksiančius rinkimus, 
išpuolių. Gatvėse draudžiama 
važinėti visiems automobiliams, 
išskyrus greitosios pagalbos 
mašinas. Mosul, kurį smurtas 
krečia nuo lapkričio mėnesio, 
kai sukilėliai pradėjo puldinėti i 
policijos nuovadas, jau galiojo 1 
komendanto valanda nakčiai, j 
Dauguma šio musulmonų suni- i 
tų miesto gyventojų teigė bijan- Į 
tys eiti balsuoti arba nežinan- j 
tys, už ką atiduoti savo balsą, j 
nes saugumo sumetimais rinki- j 
mų kampanija buvo įslaptinta. 

Parlamentinės komisijos nariai suabejojo Lietuvos istorikų 
objektyvumu 

Atkelta i š 1 psl. 
Maskvos išvadų, tai tegu parla
mentarai nepamiršta paprašyti. 
kad Rusija kartu pridėtų Omsk 
ir kituose archyvuose saugomas 
KGB agentų, sovietinio genoci
do ir holokausto vykdytojų by
las", sakė R. Lopata. 

Par lament inės komisijos 
narys, konservatorius Rimantas 
Dagys, pasiūlė apsvarstyti gali
mybę kreiptis ir į Vakarų vals
tybes. 

Išsiskyrus komisijos narių 
nuomonei, galiausiai nuspręsta 
palikti pačiai Užsienio reikalų 
ministerijai atsakyti, į kurias 
valstybes reikėtų kreiptis dėl 
informacijos apie KGB rezervo 
veiklą. 

..Kreipsimės į URM. kad ji 
atsakytų, į kokias šalis galima 
kreiptis. Norime, jog šalys, ku
rios sutiks bendradarbiauti , 
duotų atsakymą kuo greičiau", 
sake komisijos pirmininkas 

Skirmantas Pabedinskas. 
S. Pabedinskas patvirtino, 

jog kai kurie komisijos nariai 
suabejojo Lietuvos istorikų ob
jektyvumu. 

Seimas parlamentinei ko-
misijai pavedė iki vasario vidų-
rio nustatyti A. Valionio. A. Po- : 
ciaus ir A. Pekeliūno įtraukimo į 
KGB rezervą aplinkybes, įver
tinti, ar jų buvimas pareigose 
nekelia grėsmės nacionaliniam 
saugumui. 

Už rinkimų kampanijos pažeidimus gresia administracinė 
atsakomybė 

Atkelta i š 1 psl . 
atsakomybę, o partijos ir kandi
datai ėmė daug kruopščiau pil
dyti ataskaitas. 

Iš viso VMI patikrino 470 
ataskai tų , kurias pateikė 16 
partijų ir 454 vienmandatėse 
apygardose iškelti arba patys 
save išsikėlę kandidatai, iš jų 
303 ataskaitos buvo be pažei
dimų. 

Pernai rugsėjį įsigalėjęs 

Politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo ir kon
trolės įstatymas susiaurino po
litinei kampanijai galinčių au
koti asmenų sąrašą, todėl kai 
kurios partijos ir kandidatai pa
darė pažeidimų, priimdamos 
aukas iš viešųjų juridinių as
menų — sąjungų, profesinių są
jungų, klubų, sveikatos įstaigų. 
Iš viso nustatyta 15 tokių at
vejų. 

Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas patvirtino, jog ko
misija svarstys klausimą dėl 
bausmių partijoms, priėmu
sioms lėšas iš neleistinų šalti
nių. 

Savo ruožtu, Z. Vaigauskas 
pažymėjo VMI išvadose ne
matąs dalykų, ..kurie keltų di
delę nerimastį" ar „verstų imtis 
kokių nors skubių veiksmų". 

Seimo pirmininkas ragina J. Ramoną „nustoti gudrauti' 

Atkelta iš 1 psl. 
„J. Ramonui reikia nustoti gu
drauti ir apsispręsti, kuris pos
tas jam šiandien reikalingesnis 
a r mielesnis". 

A. Paulauskas priminė, kad 
Konstitucinis Teismas nedvi
prasmiškai pasakė, kad Seimo 
narys negali užimti jokių kitų 
pareigų. 

„J. Ramonas užima parei
gas, yra išėjęs atostogų, ir tokiu 
savo elgesiu pažeidžia Konsti
tuciją", įsitikinęs Seimo va
dovas. 

Tuo tarpu Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są

jungos pirmininkė, žemės ūkio 
ministrė Kazimira Prunskienė 
siūlo sulaukti Konstitucinio 
Teismo išaiškinimo dėl J. Ra
mono situacijos. 

\ Konstitucinį Teismą, pra
šydama detaliau išaiškinti Sei
mo narių galimybes vadovauti 
visuomeninėms organizacijoms. 
kreipėsi Seimo statuto pataisas 
rengianti darbo grupė. 

Pernai liepą Konstitucinis 
Teismas išaiškino, jog į parla
mentą išrinkti asmenys turi iki 
priesaikos atsisakyti visų parei
gų, nesuderinamų su Seimo na
rio mandatu. 

A. Monkevičius tikisi, jog 
nutarimo projektas del J. Ramo
no mandato gali būti svarsto
mas kovo 10 dieną prasidėsian
čioje pavasario sesijoje. 

Etikos ir procedūrų komisi
ja taip pat tiria, ar į Seimą iš
rinkti profesinių sąjungų va
dovai Aldona Balsienė ir Algir
das Sysas nepažeidė reikalavi
mo atsisakyti su Seimo nario 
mandatu nesuderinamų parei-
m-

A. Sysas jau paskelbė atsi
sakantis Lietuvos profesinių są
jungų konfederacijos pirminin
ko posto. 

Taip greitai skriejo dienos, 
nešdamos su savimi juodą skraiste, 
bandydamos nušluostyti skausmo ašaras 
ir sausio 30 d. jau suėjo 
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A t A 
ROMUALDO 

RAČIŪNO 
paskutinio sudiev. 

Prašau, pažinusius Ro
mualdą, prisiminti jį savo 
maldoje. 

Skausme likusi šeima 
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Ir kitą rytą sveikinsi tenai. 
Ir bus Tau visos naktys nebaisios. 
Ir skleisies Tu, it žiedas, amžinai 
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais. 

Bernardas Brazdžionis 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ALEKSANDRA 
LIKANDERIENĖ 

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą Mamą, Močiutę i r Seserį, ku
rios netekome 1995 m. vasario 7 d. 

Nors laikas bėga, bet mes Jos niekad neužmiršime. 
Lai gailestiifgas Dievas suteikia jai Amžinąją Ramybę. 

Už a.a. Aleksandros sielą šv. Mišios bus aukojamos 
2005 m. vasario 6 d. 10:30 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koply
čioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Aleksandrą maldoje. 

Liūdintys vaikai Krist ina, Andrius i r S u e su šei
ma, Rita ir Antanas , s e s u o Janina Mačiulienė su šei
ma Kalifornijoje 

Dosniam Ateitininkų Namų rėmėjui 

A f A 
VITUI KAZLAUSKUI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus, nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną REGINĄ, vaikus su šeimo
mis, brolius bei seseris su šeimomis ir visus gi
mines. Kartu liūdime su šeima ir meldžiamės. 

Ateitininkų Namų valdyba 

A t A 
VACLOVUI MIKUCKIUI 

po ilgos ligos sugrįžusiam pas Viešpati, reiš
kiame užuojautą žmonai ONAI MIKUCKIENEI, 
dukrai, JAV LB Švietimo tarybos narei, VIDAI 
RADVENIENEI, sūnui ALGIUI, jų šeimoms, gi
minėms ir artimiesiems. 

JAV LB Švietimo taryba 

A f A 
Dr. VALERIJA NORVAIŠIENĖ 

KAVALIŪNAITĖ 
Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė mirė 2005 

m. sausio 23 d., sulaukusi 95 metų. 
A.a. Valerija gimė 1909 m. kovo 10 d., Riazan, Rusijoj. 

1918 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, baigė Ukmergės gimna
ziją. Odontologiją pradėjo studijuoti Vilniaus universitete 
ir baigė Erlangen, Vokietijoje. Buvo ištekėjusi už karinin
ko. 

Nuo 1949 m. gyveno Bostone, MA, vėliau Surfside, 
FL. Ilgus metus buvo savininkė „Nidos" vasarvietės Cape 
Cod, MA. 

Nuliūdę liko: duktė Regina Petrutienė, anūkės Brigi
ta ir Nora, proanūkė Phelicia, taip pat giminės Lietuvoje. 

Palaikai bus palaidoti St. Francis Xavier kapinėse, 
Centerville, MA. 

Nu l iūdus i d u k r a i r a n ū k ė s 

Always Wlth Flow«rs 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėles visom progom, gėlės j Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės įr proginės kompozicijos konsultacijos - nemokamos) 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazonines gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%') 

Lemont, 1 1 2 0 S. State St.; TeL 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 
l u s t k e 8015 W 7 9 St.; Tel. 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse. JAV, Lietuvoje \T visame pasaulyir 

www .alwayswithflowers.com 

Mūsų mielam kolegai 

A f A 
VYTAUTUI KAZLAUSKUI 

iškeliavus iš mūsų tarpo, gilią užuojautą reiš
kiame žmonai REGINAI, dukterims, sūnums, 
giminėms bei artimiesiems ir kartu su jais 
liūdime. 

Buvę Pabaltijo universiteto 
Hamburg i Pinneberg studentai ir 

kapelionas kun. Rapolas Krasauskas 

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708 -430 -5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

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

Mielam bičiuliui 

A t A 
VITUI KAZLAUSKUI 

mirus, jo žmonai REGINAI, sūnui dr. VYTUI, 
dukroms MARIJAI, ANGELEI ir VITAI su šei
momis, broliams, 
šiems nuoširdžią 
Fronto bičiuliai ir 

C 

seserims ir visiems 
užuojautą reiškia 

artimie-
Lietuvių 

ikagos LFB sambūrio valdyba 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarna\imą liūdesio valandoj* 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuos*-. 

kiekvienam leng\ai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo icremationt patarnavimu^. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rek to r ius 

4330 So. California Ave, Chicago. IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-O5OO 

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

JUDITH CEFKIN, JAV Departa
mento ir Skandinavijos reikalų 
direktorė, atvyksta į ALTo ren
giamą Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą Marijos gim
nazijos auditorijoje, vasario 13 
d., 2 v.p.p. Kaip pagrindinė 
pranešėja ji pristatys Baltijos 
regiono demokratijos vystymo ir 
apsaugos strateginius planus. 
Anksč iau J u d i t h Cefkin yra 
dirbusi JAV ambasadoje Pary
žiuje, Prancūzijoje. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GI
MIMO parapijos klebonas kun. 
Anthony Markus perkėlė su
s i r ink imą iš sausio 25 d. į 
vasario 3 d. Mieli parapijiečiai 
ir šią bažnyčią lankantys tikin
tieji, prašome aktyviai dalyvau
t i sus i r ink ime, ku r i ame bus 
paaiškinta apie parapijos tary
bos veiklą ir išrenkama parapi
jos t a ryba . Prašome gausiai 
dalyvauti . 

VASARIO 10 D., KETVIRTADIENĮ, 
12 v.p.p. vyks Vasario 16-osios 
paminėjimo iškilmės. Prie Ci
cero miesto rotušės, 50 Ave. i r 
25 Str . , J ū r ų šaulių kuopa 
iškels Lietuvos vėliavą. Ren
gėjai, Cicero apylinkės LB 
valdyba ir ALTo Cicero skyrius, 
kviečia lietuvius gausiai daly
vauti . Iškilmėse dalyvaus LR 
general inis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius, Cicero 
miesto taryba bei kiti miesto 
atstovai. Lietuvos vėliava plevė
suos prie miesto rotušės visą 
savaitę. 

VASARIO 13 D., SEKMADIENĮ. 
Sv. Antano bažnyčioje, 9 v.r. šv. 
Mišios, po Mišių parapijos salė
j e bus akademinė programa. 
Paskai t ininke - LR generalinio 
konsulo Čikagoje ekonomikos ir 
prekybos reikalų konsule Dan
girutė West. Po paskaitos para
pijos choras , vadovė Vilma 
Meilutytė, atliks meninę pro
gramą. Maloniai kviečiami lie
tuviai ir iš tolimesnių apylinkių 
atvykti į šią džiugią ir labai 
garbingą mūsų tautos švente. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETUVIAI, 
vasar io 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. 
Pagrindinę kalbą sakys JAV LB 
Kraš to 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. 

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

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

ATITAISYMAI. Š.m. sausio 25 d. 
„Draugo" straipsnyje „Pulki
ninko Konstantino Žuko 120-
osios gimimo metinės" autorius 
padarė klaidą. Rašoma, kad 
,,1918 m. gegužės mėn. bolše
vikams pradėjus mobilizaciją į 
raudonąją armiją, K. Žukas 
drauge su savo svainiu kari
ninku, būsimu Lietuvos kariuo
menės pulkininku leitenantu K. 
Dabulevičium, nutarė bėgti į 
Lietuvą". Tai yra netiesa, nes 
minimas K. Žuko svainis, mano 
žmonos tėvas , buvo majoras 
Stasys Dabulevičius, o ne mini
mas K. Dabulevičius. Kadangi 
K. Žukas savo knygoje minė
damas pavardes dažnai nemi
nėdavo vardų, kas buvo ir šiuo 
atveju, straipsnio autorius, 
atrodo, pats nutarė papildyti tai 
savo informacija, kuri, deja. yra 
klaidinga. A.Milunas. 
Spaudos apžvalgos skyrelyje 
buvo rašoma, kad Vydūno fondo 
premija apdovanotas Vytautas 
Kasniūnas. Turi būti Vytautas 
Mikūnas, ilgametis VF pir
mininkas. 

ATVYKSTA ARKIVYSKUPAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS 

V a s a r i o 1 d., P a l . J . 
M a t u l a i č i o mis i jo je . 
9 v . r . šv. Mišias aukos 
a rk ivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Po Mišių 
pabendravimas ir pus
ryčiai. Prašome užsira
šyti pas Valę Kliknienę 
bažnyčios vestibiulyje, 
arba tel. 630-243-7272. 

V y r e s n i ų j ų l i e t u v i u 
c e n t r e „Sek lyč io j e" , 
v a s a r i o 2 d., 2 v .p .p . 
t reč iadienio popietės 
programoje, susirinku
s ius ap lankys Kauno 
a rk ivyskupas metro
politas Sigitas Tamke
vičius. Maloniai kvie
čiame atvykti ir pasi
klausyti gerbiamo sve
čio. 

V a s a r i o 5 d., 7 v.v. Ateitininkų namuose ruošiamas susitikimas 
su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Susitikimo metu 
arkivyskupas kalbės apie Lietuvos katalikų bažnyčią, praėjus 15 
metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Arkivyskupas 
lankysis Čikagoje nuo sausio 31 d. iki vasario 7 d. Susitikimo metu 
svečias atsakys į jums rūpimus klausimus. Visi kviečiami daly
vauti Susitikimą organizuoja Čikagos Ateitininkų sendraugių 
valdyba. 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Net jei ateis du žmonės -
aš jiems dainuosiu! 

Viskas prasidėjo ka ip 
pasakoje. Tai yra - stul
binanti karjera ir nuos

tab iaus ia meilės istorija, s u 
labai gražia pradžia bei labai 
romantiška jos heroje, buvusia 
Klaipėdos muzikinio teatro pri
madona Nida Grigalavičiūte. 

Baigusi Klaipėdos konser
vatoriją Nida Grigalavičiūtė 
ruošėsi būti muzikos mokytoja. 
Neradusi darbo nė vienoje gim
tojo uostamiesčio mokykloje, 
nu ta rė išbandyti jėgas Muziki
nio teatro choristų perklausoje. 
Nuo tada viskas ir prasidėjo... 

Vartau straipsnius, datuo
tus 1998 m., 1999 m., 2000 m... 
Iš jų susidaro bendras vaizdas, 
ka ip Nidą lydėjo stulbinanti 
sėkmė, iškėlusi ją iki teatro pri
madonos titulo. 

1998 metais, jau gana garsi 
operos dainininkė vyksta į 
Varšuvos III tarptautinį S. 
Moniuškos vokalistų konkursą, 
k u r pelni specialų prizą, 
diplomą ir piniginę premiją. 
„Muzikos barai" (1998 m. lap
kričio 17 d.) rašo: ,,S. Domarkas 
teigė, jog Nidos pasirodymas 
pakėlė 'kartelę' į tokį lygį, kur is 

Nida Grigalavičiūte, 
tapo nepasiekiamas daugeliui 
dalyvių; tai jau buvo tam tikras 
atskaitos- taškas vertinant 
kitus dainininkus". Laikraštis 
„Klaipėda" 1999 m. vasario 2 d. 
aprašo dainininkės koncertą 
Vilniuje: „Vis ryškiau įsižiebia 
Nidos Grigalavičiūtės žvaigždė. 
Itin daug gerbėjų ji įgijo po 
Mikaelos vaidmens operoje 
'Karmen', būtent po šio koncer
to pasipylė recenzijų epitetai -
nuostabus balsas, išraiškinga 
vaidyba, vokalinio ir sceninio 
pradų sintezė..." 

2000 metų spalio 10 d. 
„Klaipėdos" numeryje, skiltyje 
„Iki pasimatymo" pasirodo 
s traipsnis ,,Nida Grigalavi
čiūtė: 'Grįšiu ir dar dainuosiu"'. 
„Prasideda naujas e tapas 
teat ro gyvenime. Etapas be 
Nidos - puikios, stebėtinai dar
bščios, profesionalios ir savikri
tiškos dainininkės, kūrybingos 
aktorės. O paprasčiau - be 
pirmo ryškumo teatro žvaigž
dės, bėjo primadonos..." 

Kas atsitiko? Čia įsiterpė... 
meilė. Kartu su kitais Lietuvos 
solistais pakviesta koncertuoti 
Lietuvių operoje Čikagoje, 
operos primadona sutiko savo 
gyvenimo draugą Žygimantą. 
„Po spektaklio mane užkalbino 
vyriškis. Pasakė esąs sužavėtas 
mano dainavimu. Pajuokavo
me, bet man net nedingtelėjo, 
kad galėtų būti kas nors dau
giau. Grįžau į Klaipėdą, o kitą 
rytą - skambutis į duris. Buvo 
aštunta valanda ryto, aš dar 
miegojau. Atsimenu net pyk
telėjau, kad taip anksti kažkas 
beldžiasi. Apsimiegojusi atida
rau duris - o ten milžiniškas 
krepšys, pilnas baltų rožių. Tai 

BAS GALERIJOS NAUJIENOS 
Naujiena pirma tokia, kad 

Naperville, IL, Best Art Shop 
Gallery, pradedanti ketvirtuo
sius metus, nuo 2005 m. sausio 
mėnesio persikrikštijo sutrum
pintu (iš originalaus pavadini
mo žodžių inicialų) BAS Gallery 
vardu. O, kad galerija jau pra
deda ketvirtuosius veiklos me
tus yra neeilinis dalykas, ka
dangi verslo pasauly, dažniau
siai nustatomas trijų metų lai
kotarpis per kurį nusprendžia
ma ar verta tęsti užsimojimą 
toliau ar ne. Džiugu, kad gale
rijos savininkė Daina Pakal
niškienė, nepasiduoda ilgom dar
bo valandom bei nuolatiniam 
rūpesčiui ir su nepailstamu ryž
tu žengia pirmyn, suteikdama 
lankytojams progą įsigyti ne tik 
amerikiečių, bet ir lietuvių 
dailininkų kūrinių. 

Sėkmingai rudenį praėjo 
grafikės Nelės Zirnitės parodos 
atidarymas per kurį maždaug 
30 žmonių (tarp jų nemažai 
lietuvių) susirinko susitikti su 
lietuve dailininke atvykusia iš 
Latvijos. 

Švenčių laikotarpyje, galer
ijos sienos buvo gausiai pri
pildytos įvairių dailininkų pa
veikslais, o šiuo metu, iki va

sario 13 d., galeriją puošia dail. 
Juozo Miliūno ramios Lietuvos 
peizažų pastelės. Kas pasiilgote 
Lietuvos laukų, ežerėlių, šieno 
kupstų — užsukite! 

Nuo vasario 18 d. iki kovo 
27 d. pramatyta vilniečio Ma
riaus Danio įspūdingų mecotin-
tų bei pastelių paroda. Šių 
dviejų parodų skelbimus bei 
spalvotą Juozo Miliūno paveiks
lo atvaizdą galima rasti popu
liariame 2005 m. sausio/kovo 
„Chicago Gallery News" žur
nale. Š.m. vasario mėnesį 2—6 
dienomis, vyks kasmet daug 
dėmesio sukelianti ir daug 
lankytojų sulaukianti ginta
rinės juvelyrikos paroda, kurio
je atvykę galės įsigyti tai paro
dai specialiai sukauptų įdomių 
darbų. 

BAS galerijoj gyvenimas vis 
verda. Per tris metus jinai gavo 
daug teigiamų atsiliepimų. Ga
lerija pasižymi ne tik darbų ori
ginalumu, įvairumu ir jaukia at
mosfera, bet ir maloniomis Dai
nos bendradarbėmis Karyn, Ma
ry Kay ir Mary, kurios nuo-šir-
džiai sutinka visus lankytojus, 
vis pasiruošusios jiems padėti. 

Kam Naperville toli — ne
liūdėkite. Dalį BAS galerijos 

YPATINGA PARODA 
gražusis 

gintaras! 

gausus 
[vairių ir originalių 
gintar inių 

papuošalų 
pasirinkimas 

VASARIO 2 - 6 DIENOMIS 
BAS GALERIJOJ 

(anksčiau Best Art Shop gallery) 
4 EAST JEFFERSON 

NAPERVILLE, IL 60540 
tel. 630.548.4003 

valandos: 
pirm, antr, treč, penfcL 11vx.-5-.30 vpp. 

ketv. 11v.r.-7v.v. 
šešt. 10v.r.-5v.v. 

ir 
(tik šiai progai) 

sekm. !2v.p.p.-4v.p.p. 
www.bestartshop.com 

gėrybių galite rasti apsilankę 
w w w . b e s t a r t s h o p . c o m 
Perkant internetinėj, kaip ir 
saloninėj galerijoje, dovana 
jums bus nemokamai ir gražiai 
supakuota. 

Kviečiami visi, vienaip ar 
ki taip, BAS galerijoje apsi
lankyti! 

T a u r a 

SKELBIMAI 
• Li thuanian Mercy Lift 

dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $500 
— Saulius ir Joanne Vaiče-
konis, M D. $250 — Raymond ir 
Dolores Petkus, IL. $200 — 
Eduard ir Donna Laukys, NY. 
$150 — John ir Virginia Dai-
nauskas , IL. $100 — Peter 
Kaufmann, VA; dr. Jorge ir 
Sofija Galante, WI; Anthony ir 
Dalia Bartkus, IL; Helland 
Family Trust, CA; Tomas 
Šaulys, CA. $50 — Louis ir 
Sherry Senunas, MI; Stanley 
Surantas , IL; Marie O'Neill, 
PA; Casey ir Zita Čeponis, IL; 
Lydia ir Darius Polikaitis, IL; 
Sisters of Mercy, Inc., MA; Al ir 
Joan Dargis, MD; Antanas ir 
Vida Gilvydis, IL. $40 -— Ann ir 
Richard Balconis, NY. $35 — 
Vytautas Bieliauskas, P H D , 
OH; Ryan McDonald, CA; 
Vitalis ir Waltraud Švažas, WA. 
$25 — Zenon Prūsas, OH; 
Wayne ir Margarita Gorski, CA; 
Patricia Adakonis, MA; Gra
žutis ir Audrone Matutis, TX; 
George ir Catherine Parkinson. 
MI; John Matulaitis, OH; Eve 
Mary Bates. FL; V. ir C. Pet-
rusis, CA. $15 — August Bar
tulis, IL; Elena Zobrak, VA; 
Algirdas ir Stanislava Didžiu
lis, IL; Barbara Mnrson. C A 
Darius Preikstas, NY $10 — 

John ir Linda Žitkus, PA; 
Pranas Visvydas, CA; Eugene ir 
Regina Ziurys, Roman ir Aldona 
Zorska, OH; Regina ir Vyto 
Petrauskas, PA; Margaret 
Arrigo, CA; Vitas ir Cynthia 
Paskauskas, IL; Lucy ir Albert 
Evans, IL. Dėkojame už aukas: 
L i thuan ian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Pa los Heights, IL 
60463. Tel . 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.ccm 

• J o s e p h Ma te ras , C A 
aukojo $1,000 padėti Lithua
nian Mercy Lift įgyvendinti 
medicininius projektus sergan
tiems ligoniams Lietuvoje. 
Dėkojame už dosnią auką! 
L i thuan i an Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Pa los Heights, 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 moterų krūties vėžio anksty
vai diagnostikai Lietuvoje. 
Aukojo: $250 — dr. K. A. Jučas, 
IL $100 — Dalia Žuraitis, IL. 
$25 — Maria Zigaitis-Gelažius, 
FL. $20 — Jean Valaitis, IL. 
$15 — Adam ir Judith Spar-
kevičius, PA. $5 — Joseph ir 
Dale Dana, FL. Dėkojame už 
aukas' L i t h u a n i a n Mercy 
Lift. P O . Rox 88. Pa los 

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 perinatalinei kūdikių prie
žiūrai Lietuvoje. Aukojo: $50 — 
Chicago Lithuanian Women's 
Club, IL; Audra Deveikis, CA; 
Birutė Petrul is , FL. $25 — 
Vaidotas ir Rimvydą Baipsys, 
CA; Jadvyga Lendraitis, MA. 
$15 — Marie Abelkis, IL. 
Dėkojame už aukas! 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. T a x ID #36-
3810893 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

„Draugo" sfccfbfetMf skyrius 
Tel. 1-773-SSS-9S00 
• P r a n a s G. Meilė, C P A 

sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunk
ins metinį mokesčių formų 
užpildy-mą Skambinkite tel. 
708-424-4425. Naujas adresas; 
5516 W. 95 St., Oak L a w n , 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 ie tu
vių c e n t r e , Lemont , IL, n u o 
8 v.r. iki 2 v. p .p . Tvarkome 
prašymus dėl pajamų mokesčio 
numerio 

ikm si 

m i I 
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Fragmentas iš operos. 

buvo pati romantiškiausia 
mano gyvenimo akimirka" -
pasakojo „Ekstra" žurnalo žur
nalistei Nida. Po ilgų mėnesių 
bendravimo telefonu sekė 
kelionė į Ameriką. Prireikė net 
dviejų tokių kelionių, kad Nida 
Grigalavičiūtė kapituliuotų ir 
pasiryžtų palikti tėvynę. 

Dabar Nida su nuožmiuoju 
Žygimantu gyvena Čikagoje, 
augina dukrytę Juliją. Žinoma, 
be scenos ji gyventi negali, dai
nuoja Lietuvių operoje. 

Paprašyta pasidalinti atei
ties planais, Nida nudžiugina. 
Vasa r io 6 d., s ekmad ien į , 3 
v.p.p, J a u n i m o c e n t r o Čiur
l ionio galeri joje ji ruošia savo 
koncertą. Kas tai per koncertas? 

„Tai pažintis su manimi" -
sako Nida. „Ilgai nešiojau savy

je mintį surengti tokį popietės 
vakarą, kur klausytojai galėtų 
išgirsti ką aš dainavau anks
čiau ir ką aš dainuoju dabar. 
Repertuare bus kelios operinės 
arijos ir romantine muzika." 

Pažintinėje popietėje su 
dainininke Nida Grigalavičiūte 
svečiuosis Linas Sprindys, 
kuris atliks kelis savo kūrinius. 
Akompanuos dainininkei muzi
kas Ričardas Šokas. 

„Tai mano pirmas toks kon
certas. Niekada neorganizavau 
tokių nei Lietuvoje, nei čia, 
Amerikoje. Tačiau, net jei ateis 
du žmonės - aš jiems dainuo
siu!" - patikino Nida. Tikiuosi, 
kad norinčių bus daugiau. Juk 
ne kiekvieną dieną gali išgirsti 
ir pamatyti tokią kuklią įžimybę. 

Vital i ja Pu lok i enė 

IŠ ARTI IR TOLI 
LOS ANGELES MIESTE VASARIO 
16-osios minėjimas įvyks va
sario 13 d., sekmadienį, Sv. 
Kazimiero parapijoje. Šventės 
programoje: 10:15 v.r. - vėliavų 
pakėlimas parapijos kieme; 
10:30 v.r. - iškilmingos šv. 
Mišios; 12 v.p.p. minėjimas ir 
meninė programa. Pagrindinė 
minėjimo pranešėja bus Kor
nelija Jurgaitienė, LR įgaliota 
ministrė. Šventėje dalyvaus 
garbės svečiai iš Lietuvos, Kovo 
11-osios signataras, rašytojas 
Kazys Saja ir Gražina Sajienė. 
Meninę programą atliks jauni
mo ansamblis „Spindulys". 
Minėjimą rengia JAV LB 
Vakarų apygarda ir ALTo 
Kalifornijos skyrius. 

DETROIT IR APYLINKIŲ LIETU
VIAI kviečiami į susitikimą su 
buvusiu Lietuvos kariuome
nės vadu, dabar atsargos ge
nerolu majoru Jonu Kronkai-
čiu. Gen. mjr. J. Kronkaitis kal
bės apie politinę padėtį Lie
tuvoje, apie pasikeitimus Lietu
vos kariuomenėje. Atsakys į 
iškilusius klausimus. Susiti
kimas įvyks Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos kultūros cen
tre, Southfield, MI., vasario 6 
d., po 12:30 v.p.p. Mišių. Gen. 
mjr. Kronkaitį pristatys Nari
mantas V. Udrys. Susitikimą 
organizuoja JAV LB Detroit 
apylinkė. 

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ Tel. 
1-773-585-9: 

Tai - Jūsų 
laikraštis 

SKELBIMAI 
Advoka tas 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

ToD free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

fSkersai gatvės nuo „Draugo"^ 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastinės Čikagoje ir 

Woodndge 
Tel . 877 -Gyne ja s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst, 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomu kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556 Tau
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientam.-' 

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 mėnes i 
niais įmokėjimais ir pr ieina
mais nuošimčiais . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l S a -
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . Te l . (773) 847-7747 

J 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos į amerikiet iškąją 
N'TSC ir atvirkščiai , kreip
kitės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago. IL 
60609. Tol. 773-927-9091. 

Sav. Pe t r a s Bernotas. 

http://1vx.-5-.30
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