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Šiame 
numeryje: 
Prof. Broniaus Vaškelio 
paskaita St. 
Petersburg, FL. Kun. 
A- Žemeikio laidotuvės. 
Paminėtos dvi 
sukaktys. Gyvuoja East 
St. Louis lietuviai. 

2 psl. 

Koks Lietuvos įvaizdis 
pasaulyje? Svarbiausia 
plėsti dešinės ratą. 
Vytauto Didžiojo 
universiteto Slavistikos 
centrui suteiktas 
Česlovo Milošo vardas. 

3psl. 

Ar JAV universitetai 
diskriminuoja moteris. 

4 psl. 

„Draugą" aplankė 
arkvysk. Sigitas 
Tamkevičius. J aun imo 
rūmų reikalu. Atvyksta 
JAV diplomatė. 
Lietuvos Vyčių pokylis 
ir LR garbės konsulas. 
„Spindulys" kviečia 
pasilinksminti. 

6 psl. 

Sportas 
* A n t r a d i e n į s u ž a i s t o s 

p i r m o s i o s ULEB t a u r ė s 
k r e p š i n i o t u r n y r o aštuntfi-
nalio rungtynės. Nesėkmingai 
varžybos susiklostė Vilniaus 
,,Lietuvos ryto" krepšininkams, 
kurie svečiuose tik paskutinę 
susitikimo sekundę 75:77 nusi
leido Salonikų ,,Aris Egnatia 
Bank" (Graikija) komandai. Li
kus iki susitikimo pabaigos 9 
sekundėm Robertas Stelmahe-
ris neįtikėtinu metimu persvė
rė rezultatą 75:74, tačiau aidint 
finalinei sirenai De J u a n Col-
lins pataikė tritaškį ir išplėšė 
pergalę. 

* Devintą p e r g a l ę vie
nuol ik tos iose FIBA Euro ly-
gos k repš in io turnyro septy
nių komandų A grupės rungty
nėse iškovojo ir mažiausiai an
trąją vietą grupėje užsitikrino 
Lietuvos čempionės Vilniaus 
..Lietuvos telekomo" krepšinin
kės. Trečiadienį namuose vil
nietės po atkaklios kovos 54:50 
įveikė Brno „Gambrinus JME" 
(Čekija) komandą, kuriai tai 
buvo vos antrasis pralaimėji
mas per vienuolika susitikimų. 

* Lie tuvos p i l i e tybę tu
r i n t i s i spanas Daniel Lenci-
n a R ibes n e p a t e k o į , ,Fl 
Murcia C.T." ITF serijos turny
ro vienetų varžybas. D. Lencina 
Ribes jau pirmoje kvalifikacinio 
turnyro dvikovoje 6:4, 5:7, 5:7 
nusileido ispanui Ignacio Coli 
Rudavet. 

* Vyriausioji r inkimų ko
misija: A.Valionis bei A. Pe
ke l iūnas nepažeidė rinkimų 
įstatymo. 

* Lietuvos europarla-
m e n t a r a s s iū lo pare ikš t i 
mora l inę paramą irakiečiams. 

' Bal t i jos ša l ių p a r l a 
m e n t a r a i va izdo konfe ren
cijoje diskutuos dėl prezidentų 
vizito j Maskvą. 

Valiutų santykis 
I USD — 2.641 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vis daugiau šauktinių — psichikos ligoniai 
ir pradinių mokyklų auklėtiniai 

KGB rezervininkų sąraše 
naujos pavardės 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Lietuvoje sparčiai daugėja 
jaunuolių, kurie pripažįstami 
netinkami kar inei tarnybai . 
Šauktiniai netenka galimybių 
tarnauti kariuomenėje paaiškė
jus, kad jie yra nepakankamo 
protinio išsivystymo, trečiadienį 
rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

Anot dienraščio, tai būdinga 
daugeliui Lietuvos regionų — ir 
iš miestų, ir iš kaimų atvykę 
vaikinai kaskart pribloškia me-

Seimo 
pirmininkas: 

Maskvos 
vilionės — 
juokingos 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas teigia, kad apsis
prendimą, ar dalyvauti gegužės 
9 dieną Rusijos sostinėje ren
giamose pergalės prieš nacių 
Vokietiją 60-mečio iškilmėse, 
turi lemti vertybiniai argumen
tai, o Maskvos vilionės Baltijos 
šalių prezidentams atvykti į po 
minėjimo rengiamą keturšalį 
viršūnių susitikimą yra „šiek 
tiek juokingos". 

Anot Seimo pirmininko, 
„pats susitikimas su bet kokiu 
valstybės vadovu yra reikalin
gas, ir jisai vyksta oficialių, 
darbinių vizitų metu, bet čia 
yra šiek tiek kitas kvietimas, 
kitas fonas ar kontekstas". 

Spaudos konferencijoje už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis sakė negalįs ko
mentuoti oficialių pareigūnų 
nepatvirtintos informacijos 
apie kvietimą dalyvauti Rusijos 
ir Baltijos šalių vadovų susiti
kime. 

Kartu jis pabrėžė, kad Lie
tuva Rusijos atžvilgiu nusitei
kusi „labai konstruktyviai, ma
tome didelį konstruktyvaus 
bendradarbiavimo poreikį". 

Priminęs, kad atvykti į Lie
tuvą yra pakviestas Rusijos už
sienio reikalų ministras Sergej 
Lavrov. A. Valionis taip pat pa
brėžė, kad „mes stengsimės 
dirbti visomis išgalėmis". 

dikus neišprusimu bei nesuge
bėjimu logiškai mąstyti. 

„Nedaug norinčiųjų tarnau
ti — visi ieško ligų, išsisukinėja, 
meluoja. Net jei žino, kad na
muose nėra ko valgyti, vengia 
tarnybos", piktinosi vyresnysis 
lei tenantas Gediminas Mizei-
kis, į patikrinimą atvežęs būrį 
jaunuolių iš Švenčionių rajono. 

Vilniaus karo prievolės cen
tre pernai buvo patikrinti 188 
vaikinai iš šio rajono. 98 pripa
žinti netinkami tarnybai. Dau

gelis jų turėjo psichikos su
trikimų. 

„Vis daugiau jaunuolių at
vyksta į a t rankos komisiją baigę 
tiktai pradinę mokyklą. Tai liu
dija apie jų bendrą intelektą. 
Tuo tarpu kar inė technika kas
met tampa sudėtingesnė, todėl 
tokių vaikinų mes negalime pri
imti į tarnybą", sakė Karo prie
volės administravimo tarnybos 
viršininkas generolas majoras 
Jonas Andriškevičius. 

Būtent todėl iš 2.500 pernai 

t ikrintų šauktinių net 42 proc. 
buvo pripažinti netinkamais. Iš 
jų, gyvenančių sostinėje bei Vil
niaus apskrityje, 26 proc. turėjo 
psichikos sutrikimų. 

Daugelis jų nesugebėjo at
sakyti, kas yra Lietuvos prezi
dentas, kokia didžiausia šalies 
upė, kiek bus triskart septyni. 

Dar sunkiau vaikinams se
kėsi pildyti intelekto testus, ku
riuos sudaro įvairios užduotys. 

Anot dienraščio, medikus 
kaskart Nukelta į 5 psl. 

CS3H 

\ Lietuvą pagaliau atėjo „tikra" žiema. Per pastarąsias d ienas iškritusį sniegą vos spėja valyti atitinkamos sos
tinės tarnybos. Eltostrootr. 

A. Paulauskas ragina ministrą 
pasiaiškinti 

Vilnius , vasario 2 d. 
(ELTA) — Giminystės ryšių su 
savo palikuonimis išsiginantis 
kultūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas turėtų pasiaiškinti 
visuomenei ir įvertinti savo el
gesį ne tik pagal įstatymus, bet 
ir pagal moralės normas, mano 
Seimo pirmininkas Ar tūras 
Paulauskas. 

„Man buvo labai nesmagu 
skaityti, kad Vyriausybėje yra 
žmogus, kuris nenori bendrauti 
su savo vaikais, anūkais, jų ne
pripažįsta ir neatpažįsta. Tai 
keista. Laukiu paties ministro 
reakcijos, kad jis paaiškintų vi
suomenei, kas įvyko. Palikti ją 

nežinioje tiesiog nebegalima", 
pažymėjo Seimo vadovas. 

Jo žodžiais, politikui neuž
tenka vien vadovautis įstaty
mais ir paisyti teisėtumo — bū
tina laikytis moralės normų. 

„Nemanau , kad galėčiau 
vertinti nežinodamas visų ap
linkybių, bet et ikos, moralės 
klausimai politikoje, manau, tu
rėtų būti keliami kasdien. Ne
užtenka kalbėti apie įstatymų 
vykdymą, teisėtumą", tvirtino 
A. Paulauskas . 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas šią savaitę siūlė neteis
ti ministrų už moralinius nuo
puolius, bet vert inti jų darbus. 

Užsienio reikalų ministrai nesitiki greito tautinių 
mažumų problemų sprendimo 

Vilnius, vasario 2 d. 
(ELTA) — Lietuva ir Lenkija, 
net skelbdamos itin draugiškus 
santykius, ar t imiausiu metu 
greičiausiai nesugebės susitar
ti, kaip išspręsti jau daugiau 
nei dešimtmetį svarstomas pa
vardžių rašybos, švietimo, že
mės grąžinimo problemas. 

Tai pripažino abiejų šalių 
užsienio reikalų ministrai An
tanas Valionis ir Adam Daniel 
Rotfeld. 

Per ministrų pokalbį ir 
abiejų valstybių delegacijų su
sitikimą buvo aptart i parengia
mieji gegužę vyksiančio Lietu
vos ir Lenkijos vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos po
sėdžio darbai. 

Anot A. Valionio, iki to laiko 
turės susitikti švietimo minis
trai ir aptarti lenkų kalbos var
tojimo per abitūros egzaminus 
bei kitus klausimus. Taip pat 
ketinama tart is , kaip pratęsti 
neseniai savininkus pakeitu
sios Lenkijos televizijos „TV 
Polonia" transliacijas Lietu
voje. Itin sudėtinga problema 
ministras pavadino sutartį dėl 
pavardžių rašybos. 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— KGB rezervo veiklą tirian
čiai Seimo laikinajai komisijai 
istoriko Arvydo Anusausko pa
teiktame dešimties asmenų są
raše — dar vieno Seimo nario, 
buvusių ir esamų valdininkų, 
savivaldybių tarybų narių bei 
teisėjų pavardės. 

Kaip pranešė LNK žinių 
tarnyba, komisijai pateiktame 
sąraše dešimt pavardžių — Sei
mo narys Vladimiras Orecho-
vas, Šiaulių apskrities viršinin
kas Alvydas Sedžius, buvęs su
sisiekimo viceministras Valeri
jus Ponomariovas, Panevėžio 
rajono tarybos narys Jonas Ka
tinas, buvęs Kauno apskrities 
viršininkas Valentinas Kali
nauskas, Vilniaus apygardos 
teismo teisėjas Stasys Punys, 
Klaipėdos apygardos teismo 
teisėjas Valentinas Janonis , 
Alytaus rajono Aplinkos apsau
gos departamento direktorius 
Česlovas Meržvlinskas, tarnau
tojas Vadimas Popovas bei Ak
menės rajono tarybos narys Al
binas Klimas. 

Antradienį komisijai infor-

Lenkijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai —Adam. Daniel Rotfeld (k) 
ir Antanas Valionis. Mykolo Ambraio 'ELTAi nuotr 

„Sunku pasakyti, ar gegužę 
išspręsime visas problemas. Ne
galiu įsipareigoti, kad iki to lai
ko užbaigsime žemių grąžini
mą, — kalbėjo A. Valionis. — 
Premjerams pristatysime kon
krečius siūlymus ir vertinimus, 
bet tikėtis, kad prasidės rojus 
žemėje gegužės mėnesį ir visos 
problemos bus išspręstos, ma
tyt, dar anksti". 

Lietuvos ir Lenkijos santy

kius j au ne viener ius metus 
temdo nepatenkintų lenkų ma
žumos a ts tovų reikalavimai , 
pirmiausia susiję su pavardžių 
rašyba. Norint įteisinti pavar
džių rašymą lenkų kalba, tektų 
keisti miisų šalies Konstituciją. 

Sus i t a r imas dėl asmen
vardžių rašymo turėjo būti pasi
rašytas dar 2002 m. kovą, ta
čiau Lietuvos premjero vizitas 
buvo a tšauktas . 

Pagal Seimo 
konservatoriaus 

skundą 
pradėtas 
tyrimas 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra tre
čiadienį pradėjo ikiteisminį ty
rimą pagal Seimo nario konser
vatoriaus Antano Matulo pa
reiškimą, esą jį šantažavo Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
frakcijos Seime narys Alfredas 
Pekeliūnas. 

Generalinės prokuratūros 
atstovas spaudai pranešė, kad 
ikiteisminis tyrimas pradėtas 
pagal baudžiamojo kodekso 
straipsnį dėl žmogaus veiksmų 
laisvės varžymo. Mažiausia 
bausmė už šį nusikaltimą — 
bauda, didžiausia — iki trejų 
metų nelaisvės. 

Parlamentaras A. Matulas į 
generalinį prokurorą kreipėsi 
pirmadienį. J i s kaltino A. Pe
keliūną šantažavus jį dėl tarny
bos sovietinei karinei kontr
žvalgybai priklausiusiame ka
riniame dalinyje, tačiau A. Pe
keliūnas neigia apskritai buvus 
tokio pokalbio. 

Kaip pranešė Tėvynės są
jungos frakcijos Spaudos tarny
ba, generaliniam prokurorui 
adresuotame rašte A Matulas 
prašė „pradėti ikiteisminį tyri
mą ir užkardyti tolesnę nusi
kalstamą veiklą, apginti jo ir 
kitų Seimo narių teisėtus inte
resus". 

Kreipimesi į prokurorą A. 
Matulas teigia, kad pernai 
gruodžio 9 d. pavakarę, stovint 
eilėje pasiimti balsavimo biule
tenį balsuoti už Seimo pirmi
ninko pavaduotoją Viktorą 
Muntianą, prie jo priėjo A. Pe
keliūnas ir paprašė nueiti į šalį 
pasikalbėti. 

Pasak A. Matulo, A. Peke
liūnas prašė pakalbėti su TS 
frakcijos nariu Sauliumi Peče
liūnu, kuris ta vakarą dalyvavo 
televizijos Nukelta į 5 psl. 

Vladimiras Orechovas 
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr 

maciją apie KGB rezervą ir jo 
veiklą už uždarų durų pateikęs 
istorikas A. Anusauskas patvir
tino, jog asmenys į rezervą bu
vo įrašomi tik gavus jų suti
kimą. 

Laikinosios parlamentinės 
komisijos pirmininkas Skir
mantas Pabedinskas sako, kad 
komisija ketina paviešinti KGB 
rezerve buvusių asmenų pavar
des, bet tik tuomet, kai pateiks 
išvadas Seimui, ir tik tų as
menų, kurie dirba valstybės 
tarnyboje. 

Medikai prabilo apie visuotinį 
streiką 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Lietuvos medikai, dėl, jų tei
gimu, „kritinės sveikatos ap
saugos būklės ir vienų žemiau
sių atlyginimų šalyje", neatme
ta visuotinio streiko galimybės. 

Kaip pranešė Lietuvos gy
dytojų sąjunga, 21-nos medikų 
organizacijos atstovai nusiuntė 
jungtinį kreipimąsi aukščiau
siems valdžios pareigūnams — 
prezidentui Valdui Adamkui, 
Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui, premjerui Algirdui 
Brazauskui ir sveikatos apsau
gos ministrui Žilvinui Padaigai. 

Medikai kreipimesi reika
lauja, kad jau šiais metais būtų 
įvykdyta Lietuvos sveikatos 
programos nuostata skirti svei
katos finansavimui ne mažiau 
kaip 5 proc. bendrojo vidaus 
produkto. 

Pasak kreipimosi, nors skel
biamas Lietuvos ekonomikos 
augimas, iki šiol žmonių svei
katai nebuvo skirta Lietuvos 
sveikatos programoje numatytų 

lėšų. Medikų teigimu, sveikatos 
apsaugos sistema šalyje šiuo 
metu yra kritinės būklės. 

Medikų atstovai taip pat 
reikalauja, kad būtų padidinti 
medicinos darbuotojų atlygini
mai bei priimtas politinis spren
dimas dėl medikų minimalių at
lyginimų nustatymo. 

„Sveikatos priežiūros spe
cialistų darbo užmokesčio vi
durkis vienas žemiausių šalyje. 
Tai žeidžia medikus, menkina 
profesijos prestižą ir skatina ge
riausių šalies gydytojų bei slau
gytojų migraciją į kitas šalis", 
rašoma kreipimesi į aukščiau
sias valdžios institucijas. 

Medikų organizacijos teigia, 
jog į valdžios institucijas jas 
verčia kreiptis didelis sveikatos 
priežiūros specialistų nusivyli
mas. Medikai išreiškia viltį, 
kad aukščiausi šalies pareigū
nai imsis skubių veiksmų, kurie 
leis sumažinti gydytojų ir slau
gytojų migraciją, pakelti medi
ko profesijos prestižą. 

Verslininkai keikė „auksinio 
balso'' savininką 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto mero rin
kimų bylą nagrinėjantis Vil
niaus miesto 1-asis apylinkės 
teismas trečiadienį išklausė 
specialiųjų tarnybų užfiksuotus 
pokalbių įrašus tarp verslinin
kų ir mero Artūro Zuoko. 

Iš jų girdėti, kad 2003-ųjų 
gegužę-birželį A. Zuokas, ben
drovės „Ogmios astrą" valdybos 
pirmininkas Darius Leščinskas 
ir įmonių grupes „Rubicon 
group" vadovas Andrius Janu-
konis nuolat tarpusavy bendra
vo mobiliojo ryšio telefonais ir 
tarėsi, kaip paveikti tarybos na
rį Vilmantą Drėmą per mero 
rinkimus balsuoti už A. Zuoką. 

įrašuose girdėti pašnekovų 
minimos pinigų sumos V. Drė
mai, kaip įtariama, papirkti, 
reiškiamas nepasitenkinimas V. 
Drėmos neapsisprendimu. 

„Šitas narkomanas, alkoho
likas nepaėmė", įraše girdėti 
2003-ųjų birželio 7 dieną A. Ja-
nukonio sakyti žodžiai A. Zuo-
kui. 

Vėlesniuose pokalbiuose V. 
Drėma vadinamas „vaiduok
liu", „lochu", kitais įžeidžian
čiais žodžiais, o A. Zuoką D. 

Leščinskas ir A. Janukonis tar
pusavyje vadina „mūsų drau
gu". 

„Tam durneliui mokėti pa
vedimu ar oficialiai0", klausia 
A. Janukonis A. Zuoko. Šis jam 
atsako, kad ..reikia padaryti 
taip, kad būtų geriau". 

Posėdyje trečiadienį taip 
pat buvo apklausta Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus 
valdybos ikiteisminio tyrimo 
skyriaus viršininko pavaduoto
ja Rita Arlauskaite. Ši pareigū
ne 2004-ųjų sausį priėmė V 
Drėmos pareiškimą dėl jo rinki
mų teisės suvaržymo ir neteisė
to laisvės atėmimo. 

Ji pasakojo, kad 4-5 kartus 
teko perspausdinti apklausos 
protokolą, nes V Drėma turėjo 
papildymų. 

..Aš spausdinau apklausa 
gal 4 kartus, o liudytojas vis 
skaitė, tikslino", pasakojo ji. 

STT darbuotoja tikino tik
rai nenaudojusi prieš V. Drėmą 
psichologines prievartos, pridū
rusi, kad V Drėma atvykęs į 
STT jautėsi gana laisvai. 

„Jis žinojo, ko atėjo. Jis su
prato, del ko iškviestas", sakė 
R. Arlauskaitė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI PROF. DR. BRONIAUS VAŠKELIO PASKAITA 
DETROIT, M! 

Iškilmingai paminėtos 
dvi svarbios sukaktys 

Klaipėdos krašto išvadavi
mo 82-oji ir Kruvinojo 1991 m. 
sausio 13 d. sekmadienio Vil
niuje keturiolikos metų sukak
tys praėjusį savaitgalį buvo iš
ki lmingai paminėtos Detroi t 
lietuvių telkinyje. 

Sekmadienį, sausio 16 d., 
minėj imas pradė tas iškilmin
gomis šv. Mišiomis Šv. Antano 
bažnyčioje, kurias užprašė Švy
turio jū rų šauliai, ramovėnai, 
b i rut ie tės , Dariaus ir Girėno 
klubas. Mišias aukojo LŠSI vy
riausias kapelionas kleb. kun . 
Alfonsas Babonas. Organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis, 
kurių eisenai bažnyčion vadova
vo LŠSI vadas Mykolas Aba
rius, garbės narys Juozas Kin-
čius. Mišių skai t in ius ska i tė 
garbės šaulys Bronius Valiukė
nas. Aukojimui aukas nešė Onu
tė Abarienė ir Regina Juškai tė-
Švobienė. Mišių metu gražiai 
skambėjo parapijos choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sli
žio. 

Po Mišių parapijos salėje 
sus i r inko gražus būrel is da
lyvių. Minėjimą pradėjo Ramo-
vėnų Detroito skyriaus pirmi
ninkas Mykolas Abarius. Invo-
kaciją sukalbėjo kleb. k u n . 
Alfonsas Babonas. Buvo prisi
mint i ir pagerbt i Klaipėdos 
vadavimo kovose žuvusieji, o 
taip pa t ir mirusieji savanoriai 
(jų t a rpe LŠSI garbės šaulys, 
buvęs Stasio Butkaus šaulių 
kuopos pirmininkas a t a Vincas 
Tamošiūnas), pagerbiant žuvu
sius Klaipėdos vadavime. Žva
kes, ka ip šviesos ir laisvės sim
bolį, uždegė svečias iš Dievo 
Apvaizdos parapijos, klebonas 
kun. Ričardas Repšys. Taip pat 
1991 m. Vilniuje Sausio 13-ąją 
žuvusius pagerbti, antrąją žva
kę uždegti pakviestas „Ameri
kos lietuvių balso" radijo klubo 
pirmininkas Linas Orentas . 

Detroit gali didžiuotis, nes 
anksčiau turėjo net 7 Klaipėdos 
krašto vaduotojus. Visi jau iške
liavę amžinybėn: Alfonsas 

Žiedas, Juozas Augaitis, Vincas 
Tamošiūnas, Bronius Tatarū-
nas , Kazimieras Špakauskas, 
Pe t ras Bliudžius ir Stasys 
Šimoliūnas. Visi buvo prisi
minti susikaupimu ir minutės 
tyla. Zita Skučienė skaitė „Tik 
negesinkime patys laisvės ži
burių (rinkimams artėjant)". 

Paskaitą skaitė LŠSI centro 
valdybos sporto vadovas Jonas 
Šostakas. Jo paskaita, gauta iš 
Vilniaus archyvų, apie pulki
ninkų sukilimo ruošimus 
Klaipėdos kraštą išvaduoti. 

Meninėje dalyje muzikas 
Stasys Sližys pravedė bendrą 
dainavimą. Buvo padainuotos 
patriotiškos dainos: „Žemaičių 
žalias kraštas", „Einu per žemę" 
ir „Kur bėga Šešupė". 

Mykolas Abarius rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. 
Alfonsui Babonui už šv. Mišias, 
pamokslą ir invokaciją. Garbės 
šauliui Jonui Šostakui už įspū
dingą paskai tą ir nuomonių 
pasidalinimą, muz. Stasiui Sli
žiui ir chorui už giedojimą 
Mišių metu, Zitai Skučienei už 
eilėraščio skaitymą, vėliavų 
tarnybai, Onutei Abarienei už 
vaišes, bei visiems, prisidė
jusiems prie minėjimo rengimo, 
ir jame dalyvavusiems. Minė
jimas baigtas, visiems sugiedo
jus Tautos himną. 

Po minėjimo vyko paben
dravimas ir vaišės. Minėjimą 
ruošė ramovėnai, Švyturio jūrų 
šaulių kuopa, Detroito birutie
tės, Dariaus ir Girėno klubas. 

Šios svarbios šventės buvo 
paminėtos ir per Detroit telki
nio radijo programas. Šeštadie
nį, sausio 15 d., per „Lietu
viškų melodijų" programą, ku
rią tą dieną redagavo Edvardas 
Skiotys ir Virginija Jasniaus-
kienė, ir sekmadienį, sausio 16 
d., per „Lietuviško balso" pro
gramą, kurios redaktorė yra 
Raminta Vilkienė. 

R e g i n a J u š k a i t ė -
Švobienė 

F EAST ST. LOUIS, IL 

GYVUOJAME! 
Rašiau anksčiau, kad mūsų 

LB apylinkė persitvarko. Su
darę naują valdybą, vadovau
jamą energingos ir darbščios 
Danutės Žabaitės-Lasky, viso
k iaus ia i s būdais s t eng iamės 
atsitolinti nuo išnykimo. Ma
tydama, kad antros bangos tau
tiečių šioje apylinkėje j au 
beveik neliko, naujoji valdyba 
sumanė, kol dar įmanoma, per
imti tų likusiųjų re tus suge
bėjimus. 

Perei tą rudenį, perduot i 
velykinių margučių marginimo 
pas lap t i s , buvo pakvies ta tą 
meną puikiai įvaldžiusi Albina 
Gavelienė. J šiuos kursus su
sirinko keletas jaunų studenčių, 
kurios su dideliu susidomėjimu 

klausėsi dėstytojos nurodymų ir 
džiaugėsi jos padovanotais mar
ginimo raštų pavyzdžiais. 

Panašiems kursams pra
vesti buvo paprašyta Virginia 
Grybinienė. Jos specialybė — 
Kalėdų eglutės šiaudinukai. 
Virginia šio meno išmoko iš 
savo buvusios kaimynės Ma
rytės Kriščiūnienės. J i pasi
gamino daug ornamentų ir 
kartu su savo vyru dalyvavo 
įvairiose vietovėse, vienur 
pasisiūlę, kitur pakviesti, puoš
dami lietuviškas Kalėdų eglu
tes. I šiuos kursus susirinko net 
14 jaunų lietuvių, trečiabangių, 
ir su stebėtinu dėmesiu su-
varstė bei surišo sau po vieną 
šiaudinuką. 

Prof. Bronius Vaškelis. 
J. Šulaičio nuotr. 

St. Petersburg Lietuvių 
klubo — Kultūrinio būrelio 
suruoštoje popietėje š.m. sausio 
mėn. 19 d. susirinko lietuviai 
išgirsti prof. B. Vaškelio pas
kaitos apie poetą, dramaturgą, 
kritiką, l i teratūros ir teatro 
teoretiką, filosofijos daktarą, 
profesorių Balį Sruogą, kuris 
skaudžiai išgyveno Lietuvos 
nelaimes nacių ir sovietų oku
pacijose, dalyvavo pogrindžio 
spaudoje. 

Lietuvių klubo"ir kultūrinio 
būrelio pirm. Angelė Kamiene 
pasveikino gausiai susirinku
sius tautiečius. Paminėjo, kad 
prof. B. Vaškelis gyvena Lie
tuvoje, bet žiemas praleidžia 
saulėtoje Floridoje — St. Pete 
Beach mieste , yra visuomet 
laukiamas svečias šiame lietu
vybės židinyje, ir pakvietė gerb. 
profesorių paskaitai. 

Prof. B. Vaškelis pradėda
mas pastebėjo, kad palies tik 
Balio Sruogos sugrįžimo į Lie
tuvą iš Stutthofo lagerio 1945 
m. gegužės mėn. 13 d. laiko
tarpį, apie jo kūrybą bei vargus. 

Grįžęs iš lagerio B. Sruoga 
buvo visiškai išsekęs fiziškai ir 
moraliai. Buvo priimtas į Rašy
toją sąjungą ir išvyko į Birštoną 
pataisyti sveikatos. Jį slaugė 
medikė studentė Aldona Dau
gėlaitė su kuria artimai su
sidraugavo. Sruoga dienomis ir 
naktimis rašė „Dievų mišką" — 

savo išgyvenimus Stutthofo 
koncentracijos stovykloje. In
teligentų suvažiavime Vilniuje 
pasakė graudžią kalbą, ją baig
damas žodžiais: „Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi". 
Rudenį Sruoga pradeda dėstyti 
Vilniaus universitete. J aun i 
mas sutiko jį su entuziazmu, o 
universiteto ir fakulteto vado
vai laukė jo su neapykanta. 

1946 m. žiemą Sruoga už
baigia eilėraščių ciklą „Giesmės 
viešnelei žydrajai". Pavasarį 
Sruogą skaudžiai sukrėtė t rys 
įvykiai: 1. cenzūra uždraudė 
spausdinti „Dievų mišką". 2. 
Nuteisiamas artimas draugas 
Kazys Boruta ir 3. ištremiama į 
Vorkutą A. Daugėlaitė. Po to 
Sruoga jautėsi dar vienišesnis, 
kentėjo, kad su juo nebuvo žmo
nos ir dukters. Pavasarį Sruoga 
vėl Birštone rašo „Pajūrio ku
rortas" — jo išgyvenimus lage
ryje. Dirba po 14-16 valandų, 
nors gretimuose kambariuose 
dieną ir naktį triukšmauja pa
sigėrę stribai. 

Lapkričio mėn. 6 d. išmeta
mas iš universiteto vos įpusėjus 
semestrui. Rašytojų suvažia
vimas sukritikuoja „Dievų 

mišką" ir apkal t ina antiso-
vi etiškumu. 

1947 m. balandžio mėn. 
sukri t ikuojamas jo „Pajūrio 
kurortas". Pablogėjo sveikata, 
blogėjo regėjimas. Rugsėjo mė
nesį Vilniuje išgyvena infarktą 
ir ligos tiek įsisenėjusios, kad 
nėra vilties pagyti. Sruoga mirė 
1947 m. spalio mėn. 16 d. būda
mas 51 metų amžiaus. Palai
dotas Rasų kapinėse. 

Pirm. A. Kamiene padėkojo 
prelegentui už Sruogos pasku
tinių 3 gyvenimo metų ir kūry
bos nušvietimą. Popietės daly
viai gausiais plojimais išreiškė 
pasitenkinimą. 

Kultūrinio būrelio nariai: A. 
Andriulienė, Y. Giedraitienė, A. 
Kamiene, A. Karnius, R. Mas-
tienė, D. Mažeikienė ir V. Ma
žeika, paskai tė ištraukų iš 
Balio Sruogos kūrybos. 

Pirm. A. Kamiene dėkojo 
būrelio na r iams už poezijos 
skaitymą bei visiems prisi
dėjusiems prie šios popietės 
ruošimo ir kvietė visus pasi
vaišinti Kultūros būrelio narių 
paruoštomis vaišėmis. 

J u o z a s Šulaitis 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VfiNAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcrwAve.Ste.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDES UOOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

St. Pe tersburg , F L , Lietuviu k lubo ku l tū r in io būre l io n a r i a i ir programos 
dalyviai su p a s k a i t i n i n k u prof. Bron ium Vaške l iu . I eil. iš kairės: 
R.Mastienė, k lubo pi rm. A. K a m i e n e , prof. B. Vaške l i s , D. Mažeikienė; II 
eil. A. Karn ius , A. Andr iu l i enė , Y. Giedra i t i enė , D. Tunkuv ienė , V. 
Mažeika. J u o z o Š u l a i č i o nuotr. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

ESgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrtN&. 847-718-1212 
www.iltirtoispain.com 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

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

Lietuviams sutvartcys darfcs už prieinamą karią. 
Sustanmui kabėti ano^skai aite ietuviskat. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 706422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
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Zigmas Gryb ina s 

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos klebonas Alfredas 
Žemeikis mirė 2005 m. sausio 
23 dieną, Trinitas ligoninėje, 
sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Šias pareigas lietuvių bažnyčio
je jis ėjo 15 metų — nuo 1990 
m. Paskutiniu laiku jis kentėjo 
nuo įvairių ligų ir pergyveno 
eilę operacijų. Sausio 26 dieną 
jis buvo pašarvotas Bražinskio 
laidotuvių namuose, kur kuni
gas Peter Aąuino sukalbėjo 
atitinkamas maldas. Vakare jo 
kūnas buvo perkeltas į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią, kur 
vyko iškilmingas atsisveikini
mas. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Vyskupas Marconi, daly
vaujant visam būriui kunigų, 
atliko specialias maldas Vys
kupijos kantorė pravedė psal
mių giedojimą, o solistė Angelė 
Kiaušaitė pagiedojo porą gies
mių Dr. Rasos Apanavičienės 
suorganizuota garbes sargyba. 
pasipuošusi tautiniais rūbais. 
prie karsto stovėjo su Lietuvos 
vėliava. 

Rytojaus dieną vyko gedu
lingos Mišios, kurių metu 
solistė Kiaušaitė giedojo lietu
viškas ir klasikines giesmes. 
Vyskupas Thomas Ado Donato 
laikė šv. Mišias. Koncelebravo 
22 kunigai, tarp kurių buvo 
mirusio klebono klasės draugai 
iš seminarijos laikų. Vyskupas 
Paulius Baltakis, deja, įstrigo į 
didelį automobilių kamštį, ir 
nebespėjo į laidotuves atvykti. 

Nors oras buvo labai šaltas, 
bažnyčia buvo pilna parapi
jiečių ir jo draugų bei pažįs
tamų, kurie kleboną Žemeikį 
palydėjo į Šv. Gertrūdos kapi
nes, Colonia, NJ. Po laidotuvių 
visi dalyviai buvo pakviesti 
užkandžiams. Liko velionio 
brolis Petras, sesuo Dorothy 
Bolonowski ir jos šeima. 

Atvykstant vis daugiau 
tautiečių iš Lietuvos, klebonas 
Alfredas Žemeikis džiaugėsi ir, 
kiek galėdamas, jiems padėjo. 
Tačiau sveikatai blogėjant, jis 
nebepajėgė su jais palaikyti 
glaudesniu rvšiu. bet. būdamas 

jautrios širdies, nenorėjo, kad 
naujakuriai pasijaustų svetimi, 
atvykę į šią bažnyčią ir prašy
davo, kad senieji parapijiečiai 
juos pasitiktų, pasveikintų. Dėl 
savo silpnos lietuvių kalbos kle
bonas Žemeikis jautėsi labai 
suvaržytas ir galbūt nebuvo 
tinkamai supras tas , bet jo 
didžiausias noras buvo, kad 
naujakuriai įsijungtų į lietu
višką parapiją. 

Jisai buvo ypatingas žmo
gus, kuris mokėjo bendrauti su 
visais. J i s visus skat indavo 
pasitikėti savimi. Man 
asmeniškai darbas, surištas su 
bažnyčia, buvo naujas, tačiau 
klebonas davė daug gerų 
patarimų, kaip geriau jį atlikti. 
Po pokalbių su juo, visuomet 
pasijusdavau pa tenk in ta ir 
atgijus. Buvo kitus užjaučiantis 
žmogus. J is buvo l inksmas , 
energingas, ir n iekada neat
sisakydavo padėti k i tam 
žmogui. Mes visi jo ilgai pasi-
gesime. 

J u l i j a J e s a i t i e n ė 
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SVARBIAUSIA N 
O PLĖSTI CENTRO 

E KONKURUOTI, 
— DEŠINĖS RATĄ 

Liberalų ir centro sąjungos 
bei Tėvynės sąjungos susitari
mas dėl opozicinių frakcijų 
koalicijos sudarymo jau pradėjo 
realiai veikti: sausio 20 d., pat
v i r t in tas Seimo pirmininko 
pavaduotojas, atstovaujantis 
opozicijai. Juo tapo Liberalų ir 
centro sąjungos atstovas Gin
taras Steponavičius, tame pa
čiame posėdyje patvirtintas ir 
opozicjos vadas, kuriuo opozi
cinės frakcijos išrinko Andrių 
Kubilių. Apie opozicijos veikimo 
galimybes kalba antrai kadenci
j a i i š r ink tas Seimo vicepir
mininkas G i n t a r a s Stepo
navič ius . 

— Sve ik indami su išrin
k i m u antra i k a d e n c i j a i , 
n o r ė t u m e paklaust i , a r pajė
g u s ką n o r s n u v e i k t i opozi
ci jos ž m o g u s S e i m o valdybo-
je? 

— Labai svarbu, kad opozi
cija galėtų laisvai įgyvendinti 
savo teises, kurios yra įtvirtin
tos įstatymuose. Tiek praėjusią, 
t iek ir šią kadenciją Seime, 
dalyvavimas Seimo struktūrose 
— valdyboje, seniūnų sueigoje 
— suteikia galimybes ne tik 
gauti informacijos, bet ir vertin
ti pri imamus sprendimus, susi
jusius ne t ik su Seimo kan
celiarijos veikla, ne tik su pini
gų panaudojimu, bet ir užtikrin
ti parlamentinės kontrolės veik
lą, nukreiptą į daugelį Seimui 
pavaldžių insti tucijų ar Vy
riausybę. Todėl ne sykį buvo 
principingai kelti ir atskleisti 
ne .vienas ir ne du skandalai — 
ne vienas pare igūnas , pvz., 
sveikatos komiteto buvęs pir
mininkas, vykdamas į užsienį, 
buvo supainiojęs viešuosius ir 
privačiuosius interesus . Būta 
nemažai pasiūlymų, kurie nu
lėmė, tarp kitų, ir pasikeitimus 
Seimo veikloje, atsirado dau
giau viešumo, Seimas, — nebi
jau to žodžio, — yra pati atvi
riausią insti tucija Lietuvos 
Respublikoje. 

Ankstesnę kadenciją opozi
cijoje man pavyko įtvirtinti 
labai aiškias nuos ta tas , sug
riežtinančias Seimo narių veik
lą ir, p i rmiausia , įstatymų 
priėmimo procedūroje. Nuo šios 
kadencijos, pr i tarus mano pa
taisoms, yra įtvirtinta nuostata, 
kad bet kuris pri imamas įstaty
mas Seime gali būti tik tada, 
kai dalyvauja daugiau kaip 
pusė Seimo narių, — tai lanko
mumo klaus imas . Šalia to, 
įtvirtintos nuostatos, kad bet 
kuriam svarbiam įstatymui gali 
būti užsakomos ekspertizės. 
kurios pasvertų, kokį poveikį 
įstatymas turės realiam žmonių 
gyvenimui, ar nebus neigiamų 

pasekmių. Galėčiau išvardinti 
ir daugiau dalykų, bet turime 
žvelgti į ateitį. Lyginant anks
tesnę i r dabart inę opozicijos 
situaciją Seime, pirmiausia 
reikėtų pasakyti , kad opozicija 
yra gausesnė. Liberalai ir kon
servatoriai turėjo apie 30 vietų, 
dabar Seime yra 45 centro 
dešinės atstovai ir opozicija yra 
ne tik gausesnė, bet ir susitel
kimu šiandieninei kairiajai 
daugumai neabejotinai rimtes
nė atsvara. 

— O ką ketintumėte iš
spręs t i š ią kadenciją? 

— Pirmas dalykas, kad gy
vename naują tarpsnį valstybės 
gyvenime. Esame visateisiai ES 
ir NATO nariai ir turime atvirai 
kalbėti, kas mūsų laukia. Svar
biausia — neleisti, užmigus ant 
laurų. Vyriausybei ir visai val
dančiajai daugumai džiaugtis 
tuo, k a s pasiekta, ir plaukti 
pasroviui. Opozicija ragina ir 
ragins žymiai principingiau 
ginti Lietuvos valstybinius 
interesus Europos struktūrose, 
nes, matome, kad sąstingio, 
susikaustymo, pasitenkinimo 
savimi valdančiojoje daugumoje 
yra perdėm daug. Šalia to, keti
name žymiai akyliau prižiūrėti, 
kaip veiks ne tik vyriausybė, 
bet ir atskiros ministerijos, nes 
ministerijose yra sutelkta 
nemaža galios, skirstant pini
gus, a te inančius iš Europos 
Sąjungos, taip pat ir iš mo
kesčių mokėtojų. Čia laukia 
principinga opozicijos kontrolė, 
o tais atvejais, kai manysime, 
kad reikalinga parama, žvelg
dami iš valstybės ir žmonių 
interesų, būsime talkininkai ir 
elgsimės kaip valstybininkai. 

— 1992—1996 m. opozi
c inės p a r t i j o s v a d u b u v o 
i š r i nkus io s Vytautą Lands 
bergį, b e t valdančioji dau
g u m a of ic ia l ia i j o n e p a 
tv i r t i no . D a b a r pirmą k a r t ą 
opozic i jos vadovas i š r i nk 
tas, r e m i a n t i s Seimo s t a t u t u 
i r y ra j a u oficialus. 

— Pirmas kartas Lietuvoje, 
kai opozicijos vadas išrenka
mas, susi tar iant dviem skirtin
goms stipriausioms opozici
nėms centro dešinės jėgomis. 
Turiu priminti, kad R. Pakso 
premjerystės trumpuoju perio
du opozicijos vadu buvo V. 
Andriukaitis, bet jis atstovavo 
vien socialdemokratų partijai ir 
tai t ruko viso labo kelis mėne
sius. Tai naujas tarpsnis . 
Aiškiai apibrėžtos opozicijos 
vadovo garantijos — pasisakyti, 
reikštis, turėti tribūną, taip pat 
kitus parlamentinės veiklos 
svertus. Turėdami opozicijos 
vadą, svarbiausiais klausimais 

Gintaras Steponavičius. 
V. Kopūsto (Elta) nuotr. 

galėsime veikti efektyviau. 
Opozicijos svoris bus labiau 
jaučiamas ir paties Seimo veik
loje, nes šalia opozicijos vado 
opozicija turi ir savo Seimo 
pirmininko pavaduotoją, ir tai 
leis dar tvirčiau kelti klau
simus. Džiaugiuosi, kad po tam 
tikro delsimo iš valdančiosios 
daugumos šiandien opozicija 
visiškai įs i t raukė į parla
mentinę veiklą ir, esu tikras, 
realizuos savo teises veiksmin
giau, negu bet kada iki šiol 
galėjo įsivaizduoti. 

— Kodėl tai tapo galima? 
Pozicija s i lpnėja , opozicija 
stiprėja ar l a i ka s ke ič ia s i ? 

— Šiandien aišku viena, — 
žmonės nori matyti susitelkimą 
ir bendradarbiavimą, o ne 
skaidymąsi. Manau, kad Li
beralų ir centro sąjunga, kartu 
su Tėvynės sąjunga, parodys 
pavyzdį, kad galima veikti 
kartu, net ir esant tam tik
riems vertybiniams skirtu
mams. Mūsų požiūriai daugeliu 
atvejų sutampa. Tai nėra jungi
masis, tik norint turėti opozici
jos vadą. Kai kairiosios partijos 
yra susijungusios į valdančiąją 
daugumą, mes galėsime aiš
kiau parodyti, kuo skiriamės — 
programiniais, idėjiniais da
lykais. Kartu liberalai ir kon
servatoriai turės galimybę 
išplėsti centro dešinės sim-
patikų ratą, o ne vien dalintis 
tais pačiais rinkėjais. 

— K a i p p r o g n o z u o t u 
mė te , a r b e n d r a d a r b i a v i 
mas bus i lga la ik is? 

— Kaip ir pozicijos, taip ir 
opozicijos bendra nuomonė 
turės būti der inama. Bus 
sėdama prie stalo ir derinami 
veikimo būdai. Manau, kad tai, 
jog mes su konservatoriais 
sukirtome rankomis, jau yra 
nemažai. Tai ta ip pat yra 
patvirtinta rašt išku susita
rimu, o tokio susitarimo ilga
laikiškumas ir veikimo kryptis 
netrukus paaiškės. Manau, kad 
mums seksis būti tvirtu bloku. 
Be kita ko, mūsų susitarime 

VDU SLAVISTIKOS CENTRUI SUTEIKTAS 
ČESLOVO MILOŠO VARDAS 

Czeslaw Miiosz, Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune Garbes dak
taras. 

2004 metu lapkričio 19 d. 
įvyko iškilmingos Vytauto 
Didžiojo universi te to Slavis
tikos centro įkurtuvės naujo
siose patalpose, Laisvės ai. 53, 
Kaune. Šia proga universiteto 
rektoriaus Vytauto Kaminsko 
isakvmu šiam. jau nuo 1998 m 
b.iland/io pirmosios rhonns 

gyvuojančiam, centrui buvo su
teiktas Česlovo Milošo vardas. 

Iškilmėse kalbėjęs VDU 
rektorius sakė, jog po nepri
klausomybės atgavimo atkurto
jo universiteto senatas svarstė 
tris kandidatūras, kurioms 
turėtų būti suteiktas Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės 
daktaro vardas. Šių žmonių 
nuopelnai Lietuvai nekėlė abe
jonių. Rektorius priminė Vytau
to Landsbergio. Stasio Lozorai
čio ir , žinoma, Nobelio premijos 
laureato Česlovo Milošo vardus. 
1992 metais šis. vienas didžiųjų 
XX amžiaus kūrėjų, buvo titu
luotas Vytauto Didžiojo univer
siteto garbės daktaru. Todėl 
natūralu, kad 2004 m. rugpjūti 
Anapilin iškeliavusio rašytojo 
vardas buvo suteiktas būtent 
šios aukštosios mokyklos Sla
vistikos centrui. 

Savo mintimis ir prisimini
mais apie garsųjį žmogų pasi
dalino ir buvęs universiteto rek
torius, profesorius. Č. Milošo 
gimtinės fondo vadovas Algir
das Avižienis Profesorius sake. 
jog ^'3 asmenybę galime vadinti 

DRAUGAS, 2005 m. vasar io 3 d., k e t v i r t a d i e n i s 

pasaulio piliečiu. Gimęs Lietu
voje, kūręs lenkų kalba, pasak 
paties rašytojo, buvęs gen t e 
L i t huanus , n a t i o n e Po lonus , 
vėliau tris dešimtis metų dirbęs 
Jungtinėse Valstijose Kalifor
nijos universitete, Berkley, Čes
lovas Milošas tapo visų šių šalių 
kultūros dalimi. 

Profesorius pasidžiaugė, kad 
universitetas remia Č. Milošo gim
tinės fondo rengiamus projektus. 

Vėliau kalbėjusi centro di
rektorė Asija Kovtun pabrėžė, 
kad Česlovo Milošo vardas yra 
ne tik garbingas, bet ir įpareigo
jantis. Vadovės sakė, jog šiuo 
metu įgyvendinami ir ruošiami 
įvairūs projektai. Jų tikslas — 
skleisti, tyrinėti slavų kultūrą, 
neleisti pamiršt i tokių kaip 
Česlovas Milošas asmenybių, 
sekti jų idėjomis bei puoselėti 
darbus. 

Šaunu, jog garbių žmonių 
atminimas yra įamžinamas, jų 
darbai nepamirštami, puoselė
jami ir pr imenami ne tik 
akademinei bendruomenei, bet 
ir plačiajai visuomenei 

Geda Saba i t i enė 

įtvirtinta, kad po 2 metų bus 
pasikeista pozicijomis — Seimo 
vicepirmininkui, mūsų atsto
vui, atsistatydinus, bus siūlo
mas TS atstovas, o atitinkamai 
dvejus likusius metus opozici
jos vado poziciją užims Liberalų 
ir centro sąjungos žmogus. 

— Ar susitarimas apima 
skyrių rajonuose veiklą? 

— Yra pavyzdžių, kur libe
ralai ir konservatoriai esame 
viename bloke ir koalicijoje, ir 
savivaldybėse. Galėčiau pa
minėti Vilnių, Kauną ir kt. Bet 
šiandien mes nekalbame apie 
partijų susijungimą, mes kal
bame, kad panašios vertybinės 
orientacijos partijos gali susi
tarti . Tai bus teigiamas sig
nalas ir Lietuvos žmonėms, 
rodantis, kad jungiasi ne tik 
kairieji, bet ir centro dešinio
sios jėgos, kurių stiprėjimas, 
manau, valstybei būtų sveikas 
dalykas. Šalia valdančiojo ir į 
valdžią įsijautusio bloko turi 
būti ir kita nuomonė, ypač kai ji 
yra paremta aiškiomis pro
graminėmis, vertybinėmis 
nuostatomis. 

— Kiekvienos opozicijos 
idealas yra perei t i į poziciją 
ir paimti valdžią. Ar susi
tarime kalbama apie šį idealą? 

— Apie ta i mes turime 
galvoti. Pirmiausia, aš manau, 
politikoje nuo diletantiškumo 
mes turime prieiti prie profe
sionalaus veikimo, pasiekti 
aukštesnės politinės kultūros ir 
darbas opozicijoje leidžia dera
mai tam pasiruošti, tame tarpe 
ir suprasti, ką mes patys ne 
taip darėme, kas neleido rin
kimuose mums pasiekti geres
nių rezultatų ir po kitų rinki
mus ar vėliau, sulaukus mo
mento, būt i pasiruošus prisi
imti atsakomybę. 

— A r netrukdys kartu 
d i r b t i ideo log in ia i skirtu
mai? 

— Svarbu sutarti svarbiau
siais klausimais. Žinoma, bus 
atvejų, kai vertinsime skirtin
gai. Pirmiausia kalbėčiau apie 
Vyriausybės veiklą. Liberalų ir 
centro sąjunga labiau akcen
tuoja žmogų, pilietinę visuo
menę, viduriniosios klasės eko
nominį savarankiškumą. Tėvy
nės sąjunga labiau siekia stip
rinti valstybę, bendruomenę. 
Bet tie skirtumai nėra antago
nistiniai, nėra priešiški, todėl 
aš manau, kad tai mūsų parti
joms padės išlaikyti ir savo 
veidą, ir kar tu nekonkuruoti 
dėl idėjų, bet ir plėsti centro 
dešinės simpatikų ratą. 

Paruošė 
Tėvynės sąjungos 

spaudos tarnyba 

LANKYTOJAI 
NUPLĖŠĖ „OBUOL|" 

Pietų Korėjos Pusan uosta
miestyje lankytojai apgadino 
bronzinę ispanų dailininko 
Salvador Dali skulptūrą. Nuo 
skulptūros „Pagarba Niutonui" 
(„Homage to Newton") buvo 
nuplėštas ant vielos kabėjęs 
rutulys, vaizduojantis obuolį. 
Jis aptiktas ant žemės. 

jSkulpturą apgadino lanky
tojai, daugiausia studentai, 
kurie nuolat iš smalsumo ją 
čiupinėjo", — sakė vienas šią 
parodą organizavusių pareigū
nų. 

Pusan parodoje, kuri skirta 
šimtosioms S. Dali gimimo me
tinėms pažymėti, eksponuoja
ma apie 400 meno kūrinių, tarp 
jų paveikslai ir skulptūros. 

Parodos organizatoriai šiuo j 
metu su skulptūros savininkais ] 
— šveicarų bendrove „Stratton j 
Foundation" — derasi dėl drau- | 
dimo išmokos. „Pagarba Niu
tonui" vert inama vienu mili
jonu dolerių f2.6 mln. litų), ta
čiau buvo apdrausta tik 
400.000 dolerių (1 mln. litų) 
sumai, pažymėjo organizatoriai. 

Iš spaudos* 

DANUTE BINDOKIENE 

Koks Lietuvos įvaizdis 
pasaulyje? 

Ne kartą istorijos slinktyje okupantai 
stengėsi ištrinti Lietuvą iš Europos 
žemėlapio. Tačiau tai nepavyko padary

ti unijos su Lenkija laikais, Rusijos carų pas
tangos taip pat nuėjo niekais, o sovietų oku
pacijos buvo „per trumpa", kad pasaulis pa
mirštų tą nedidelį kraštą prie Baltijos. Žinoma, 
čia daug prisidėjo ir užsienio, ypač Amerikos, 
lietuviai, nepraleisdami progos priminti lais
voms tautoms, kad jų tėvynė, nors okupuota, 
atskirta nuo Vakarų geležine uždanga, bet nesi
liauja šaukusi poeto B. Brazdžionio žodžiais: 
„Aš čia gyva!'' 

Istorija tą pačią taisyklę taiko visiems engė
jams — anksčiau ar vėliau jiems ateina galas. 
To galo susilaukė ir Sovietų Sąjunga. Lietuva 
atkūrė nepriklausomybę ir stengėsi Vakarų 
pasauliui prisistatyti, kaip kultūringa, darbšti, 
verta dėmesio valstybė. Kitaip tariant — su
kur t i savo įvaizdį (džiaugiamės, kad bent 
„imidžas" jau dingo iš lietuvių žodyno). 

Koks tas Lietuvos įvaizdis? Kuo šiandien 
Europoje, Amerikoje ir kitur pasaulyje žinoma 
Lietuva? 

Jeigu paklaustume eilinį užsienietį, šiek 
tiek susipažinusį su Europos geografija, ką jis 
žino apie Lietuvą, turbūt atsakytų, kad lietu
viai — geri krepšininkai! Lietuva ir krepšinis 
daugelyje užsienio šalių jau beveik sinonimas. 
Šaunu, kad mūsų jauni vyrai (rečiau merginos) 
žvaliai sukasi krepšinio aikštėse, taikliai mėto 
kamuolį į krepšį ir net tarptautinėse žaidynėse 
laimi medalius. Meilę krepšiniui lietuvaičiai 
atsivežė ir į Ameriką: nepaisant sunkių įsikūri
mo sąlygų ir varginančių darbų, renkasi žaisti 
krepšinį, sukuria komandas, pasivadinusias 
gimtojo regiono vardais, rungtyniauja, negailė
dami nei laiko, nei jėgų. 

Pasaulyje, ypač Europoje, garsėja lietuviai 
muzikai, dainininkai, menininkai. Gaila, kad 
kai kurie greitai susigundo siūlomais atlygini
mais ir „prestižinėmis" užsienio operų bei 
teatrų salėmis. Kaip ir geruosius krepšininkus, 
šiuos mūsų kultūros skleidėjus Lietuva ne
trukus praranda. 

Ieškant užuovėjos nuo galimų ateities poli
tinių audrų, Lietuva negailėjo pastangų, kurių 
reikalavo pasiruošimas įsijungti į NATO bei 

' Europos Sąjungą. Kai lietuviai dirba vieningai, 
tikslą visuomet pasiekia ir užsitarnauja kita
taučių pagarbos. Ne ki taip buvo ir šiuo atveju. 
Žinoma, daug prisidėjo, kad Lietuva turėjo Vy
tautą Landsbergį, prez. Valdą Adamkų, gen. 
mjr. Joną Kronkaitį, kur iuos užsienis vertina ir 
gerbia. 

Deja, visuomet yra ir „kita medalio pusė". 
Lietuvos įvaizdis, a tver tus tą „antrą pusę", nė
ra jau toks šviesus ir pagir t inas . 

Pirmuoju prezidentu po nepriklausomybės 
atkūrimo lietuvių t au t a išsirinko buvusį aukš
čiausią Lietuvoje komunistų partijos pareigūną. 
Ir vėliau, patikėjusi gražiais žodžiais bei cirkiš-
ka rinkimine kampanija, į Prezidentūrą įsodino 
asmenį, kurį po pusmečio turėjo su Konsti
tucinio teismo pagalba iš ten iškrapštyti. O 
dabar vėl pilna kaltinimų, kad pačios svarbiau
sios vietos valstybės Vyriausybėje patikėtos 
buvusiems KGB nariams. . . 

Neseniai žiniasklaida paskelbė, kad mūsų 
tautiečiai labai gabūs pinigų — eurų — klasto
tojai. Ir dar — sintetinių narkotikų gamintojai. 
Ir dar — pasižymintys vogtų automobilių kon
trabanda! (Galbūt čia pavyzdį ėmė iš knyg
nešių, kuriuos pernai visa Lietuva prisiminė 
Spaudos atgavimo 100 m. proga.) Kas dar drįs
tų teigti, kad lietuviai t ik sėdi ir keikia savo 
sunkų gyvenimą, nesijungdami į „modernaus" 
verslo sritis... 

Toje tamsiojoje medalio pusėje rasime ir 
daugiau „pasižymėjusių" mūsų tautiečių, kurių 
jau visa Europa kratosi, kaip maro. Tai įvairaus 
plauko nusikaltėliai, svieto perėjūnai, išnaudo
jantys, apgaudinėjantys, apiplėšiantys ir net 
žudantys tiek savo tautiečius, tiek vietinius 
gyventojus. 

Iš visa to galime susidaryti išvadą, kad 
Lietuva yra kaip ir kiekviena kita valstybė: su 
geromis ir blogomis ypatybėmis. Bet tai mūsų 
tauta, mūsų tėvynė, tu r ime ją mylėti ir jai at
leisti... 

Nr.20 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

Na, gražiai apsirengti mėgsta, bet labai 
tvarkinga ir ne tinginė. Aš su ja sugyvenu ir mes 
pasikalbame rimtomis temomis. Dovilei aš pa
taikauju, nes ji našlaitė. Tvarkingai ir patrauk
liai apsivilkusi gauna daugiau ambicijos, o tas 
labai reikalinga. Turi gyvą orientaciją ir pa
kankamai gabumų. Sąlygos dabar labai demora
lizuojančios, bet ji skiria gerą nuo blogo ir gal tas 
ją išgelbės. 

Viena daktarė prašo kraują tikrinti aparato, 
nežinau, ar pas jus jis labai brangus. O seselė, 
kuri man leidžia vaistus, prašo savo dviejų metų 
mergaitei gražios suknelės. Bučiuoju visus. 
Mamutė. 

Kaunas , 1965 rugsėjo 20 

Brangioji Niliute! 
Ką tik grįžau iš Bazilikos ir tuojau ėmiausi 

rašyti tau laišką. Šiandien pirmą kartą mel
džiausi, naudodama tavo atsiųstą rožančių, ir 
aukojau maldas už brangius mano tautiečius, 
kurie rūpinasi mano likimu. Šią naktį kūriau tau 
laišką, kaip išreikšti dėkingumą taip brangiai 
viešniai iš jūsų šalies. Neįtikėsi, kokį jį man 
padarė įspūdį. Kai pamačiau ją, tiesiog apstul
bau, užėmė man žadą ir akis užliejo ašaros. Nors 
man rašei, kad mane aplankys, bet aš negalėjau 
įsivaizduoti, kaip tas galės įvykti. Man atrodo, 
kad aš buvau jai nemandagi, šalta ir tinkamai jos 
nepagerbiau... Ji mane ramino, kad neverkčiau, 
kad šypsočiausi, nebūčiau liūdna. Filmavo, 
fotografavo. Šypsojausi per ašaras. Ji žadėjo 
viską daryti. Atsakiau jai į svarbiausius jos 
klausimus. Daug pasakoti nebuvo naudinga ir ji 
nedaug turėjo laiko. Ko nepasakiau žodžiais, 
pasakiau ašaromis. Manau, kad ji suprato mane. 

Kelioms dienoms praėjus po viešnios apsi
lankymo, kiek nusiraminau ir ašaros apdžiūvo 
Pirmoje eilėje perduok mano didžiausią padėką p 
M. (Micarai, kuris Aleksandro ir Kotnnėles 
laišką perdavė Paleckiui) ir p. N.(Narkeliūnaitei) 
už jų rūpestį ir pasiaukojimą 

Rašant laišką, ir vėl ašaros užplūsta akis 
Viltis atgijo, kuri buvo apmirusi. Kai pradedu 
galvoti, kuo gi aš esu kalta, jei kas iš giminių 

jiems yra priešai? Aš pati gyvenau kitokioje sant
varkoje... Aš gi neturiu mokslo, išsilavinusi pati 
per save, esu našlė j au 32 metai, likusi su ketu
riais mažais vaikais ir su dviem senutėm (savo ir 
vyro motinomis), pergyvenusi karo baisumus ir 
viską mačiusi. Viską suprantu , nes man jau 74 
metai. Esu žmogus, tur int is protą ir sugebantis 
suprasti visokią padėti bei mokantis įvertinti 
dalykus. Jokioje politikoje nei organizacijoje 
nedalyvavau. Vienai reikėjo rūpintis septynių 
asmenų šeima. Be darbo ir rūpesčių, nežinojau 
nieko kito. Vokiečių okupacijos metu išlaikiau du 
žydų tautybės vaikus, už kuriuos grėsė visos 
šeimos sušaudymas, ka ip tai buvo paskelbta Šie 
vaikai buvo atvesti pas mane. kai vokiečių žan
darai su šunų pagalba plėšė vaikus iš motinų 
glėbių. Reikėjo juos namuose paslėptus laikyti, 
kas kainavo daug nervų. Bet jie liko gyvi ir šian
dien dar gyvena, pabaigę mokslus ir sukūrę 
šeimas. Be vaikų, dar ir kiti jų tautybės žmonės, 
dažnai esant jų gyvybei pavojui, irgi praleisdavo 
valandas, dienas ar naktis , prisiglaudę mano 
namuose. Pasidalindavom su jais ir duonos kąs
niu. Mano padėtis tuo metu buvo irgi nelengva, 
niekam neuždirbant reikėjo išgyventi 7 asmenų 
šeimai. 

Taigi, kai viską apsvars tau , labai darosi 
skaudu, kad mūsų taut iečiai yra tokie (net 
nemoku jų tikru žodžiu pavadinti) galbūt iš
sigimę ir visai nesirūpina, patys sėdėdami šiltose 
vietose. Jie nė kiek nesupranta kitų ir užmerkia 
akis. kad nematytų jų vargų ir sielvartų. 

Leidimai išvažiuoti priklauso nuo kelių mūsų 
lietuvių. Obalsis kilnus: viskas žmogui. Žmogus 
žmogui yra prietelis, bičiulis, draugas. Tas gražu 
žodžiuose ir ant popieriaus, o gyvenime viens kitą 
gatavas šaukšte vandens nuskandinti. Žmogus 
žmogui yra priešas, vilkas, žvėris, kai su jais 
susiduri 

Mano senatvėje gaii taip prisieiti, kad reikės 
belsti duris \ senelių prieglaudą, nebus kam mane 
prižiūrėti. Turiu didelę viltį, kad mano tautiečiai 
iš jūsų šalies išgelbės marfe iš tos padėties. Taigi 
palaikyk su jais santykius Manau, kad reikės 
pakartotinai kreiptis į mūsų šalies pareigūnus. 

Rus rlauin^ u 



4 DRAUGAS, 2005 m. vasario 3 d., ketvirtadienis 

Paremkime Marijonų Mokyklą Marijampolėje! 
I S T O R I J A 

1 9 2 3 m. įkurta Mar i j onu g imnaz i j a , kuriai buvo suteiktas valstybinės mokyklos statusas. Gim

naz i ja išleido 12 abitur ientu la idu: pirmoj i — 1 9 2 9 m., pasku t in io j i—1940 m. biržel io mė

nesį. 

N u o g imnazi jos įkūr imo iki 1 9 3 7 m. direktoriumi buvo kun. dr. j . Totoraitis M IC , o nuo 

1 9 3 7 iki 1940 m. g imnaz i ja i vadovavo kun. dr. J. Gr iga i t i s , M IC . G imnaz i jo je veikė literaty, 

visuomenininkŲ, sport in inku, dramos būrel iai . Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kunigai 

mar i jonai pradė jo g imnaz i jos atkūrimo veiklą. 

1 9 9 6 m. mokyklos pastatas buvo atgautas mar i jonu nuosavybėn, direktoriumi paskirtas 

kun. lic. Remigijus Ga idys MIC pradėjo kapitalinius remonto darbus, kadangi pastato būklė 

buvo beveik avar inė. Tuo pačiu metu buvo pradėta mokyklos veikla. Jos pirmąsias klases 

pr ig laudė katalikiškas darželis-mokykla "Želmenėl ia i " . 

Direktoriaus ir visos Lietuvos Mar i jony provinci jos pastangomis kapitai ia i suremontuota, 

senoji mokykla 2000-s ia is metais pagal iau atvėrė duris. 

M O K Y K L A Š I A N D I E N 

N u o 2 0 0 3 mokslo mėty mokyklai vadovauja kun. dr. Vytautas Brilius, MIC. • M o k y k l o j e mo

kosi 341 mokinys. • D i rba 31 pedagogas. • Baigti įrengti du informatikos kabineta i . • į d i e g 

tas vidinis kompiuteriu ryšio tinklas. • Veikia internetinis ryšys. • Informaciniu technologijy 

kursas dėstomas nuo 5-os klasės. • Veikia informaciniy technologijy būrel ia i . • Prioritetai 

te ik iami g imtaja i bei ang ly kalboms ir matematikai. • Mokyk la draugauja su D. Britanijos 

Card i f f katalikiškąja mokykla bei Velso arkivyskupijos katechetiniu centru. • P a l a i k o m i ryšiai 

su Lioveno (Belgija) katalikiškuoju universitetu. 

S Ą L Y G O S 

Mokyk lo je draugiška ir šeimyniška apl inka, čia nebūdinga ir netoleruojama prievarta ir žalin

g i įp roč ia i . • Dėvimos mokyklinės uniformos, pala ikoma tvarka ir sąmoninga drausmė. • Yra 

jauki koplytėlė indiv idual ia i meditaci jai ir pokalb iams su kapelionu. • Veikia kamerinis 

orkestras, folklorinis ansamblis, 

šokiu būrelis ir kiti kolektyvai. • 

Angl i jos katalikiškosios lietuviy 

bendri jos dovanotu autobusiuku 

mokiniai turi ga l imybę keliauti 

po Lietuvą ir kitas šalis • Val

gykla mait ina skaniai , sočiai , 

sveikai ir nebrangia i . • Kiek-

•vfe'nas mokinys naudojasi indi

vidual ia rakinama rūbu spintele. 

KODĖL VERTA PASIRINKTI MARIJONŲ 
VIDURINĘ MOKYKLĄ? 

• Kr ikščioniška a p l i n k a , saugumas ir bendruome

niškumas sukuria palankias sąlygas siekti intelektualinės 

ir žmogiškosios brandos. 

• Geros mokiniy d a r b o sąlygos ir aukšta mokytoju kva

l i f ikaci ja padės įgyt i kokybišką ir visapusišką išsilavi

nimą, sutelkiantį geros pr ie la idos tolesnėms studijoms. 

• j a u užmegzti ir besiplečiantys ryšiai su užsienio moky

mo bei ugdymo įstaigomis d a r o mus nebe pakraščio, bet 

tikra Europos mokykla. 

LR Seime su prot. V. Landsbergiu 

T R A D I C I N E S ŠVENTES, 

R E N G I N I A I 

• Advento ir Gavėnios rekolekci

jos. • Mokytojo diena, Šimtadie

nis, Užgavėnes, šv. Valent ino, 

Žemės, Europos ka lby d ienos , 

mokomyįy dalyku savaitės. • Jau-

nyjy kūrėjy šventė "Rudens pasa

k a " . • Folkloro šventė "Linksmi 

būk im" . •Šauniausios klasės rinki

ma i . • Mokytoju ir mokiniy krep

šinio varžybos. • Pavasarinė sporto šventė. • Rudens ir kalėdiniy puokščiy parodos. • Išvykos 

į LR Seimą, Prezidentūrą. 

M O K Y K L O S ATEITIS 

Mokyk la vadovau|asi katalikiškosios moralės ir europietiškoje humanizmo pr incipais. • Mo

kyklos vizija—tęsiant senosios katalikiškos Mar i jony gimnazijos t radic i jas, tobulėti ir mo

dernėt i , kelti mokslo iygį ir bendravimo kultūrą. • Nor ime pasiekti abiturienty įstojamumo į 

aukštąsias mokyklas šimtaprocentinį lygį. • Siekiame atitikti visus reikalavimus ir įgauti g im

nazi jos statusą. • K e t i n a m e pradėti vykdyti Europos bakalaurinės mokyklos programą ir, ją 

įvykdžius, gauti tokios mokyklos europinį pr ipažin imą. 

1937 m. Marijonų 8 metų gimnazijos su filosofijos dvejų metų kursu absolventai draugai: 
Jonas Reinys MD (miręs], kun. Pranas Garšva (miręs), kun. dr. Viktoras Rimšelis, Albinas 
Šmulkštys, MD ( miręs'-, inžinierius Petras Brizgys, Petras Kisielius, MD. 

A l 1 ' » .• 

UKCJS ga l ima sigsti 

kun. Vytautui Br i i iu i • Bendoriaus g . 5, Mar i j ampo lė / Lithuania; 

Arba Kun. V. R imšel iu ! , 6336 S. K i ibourn Av. Ch icago, I i i . 6 0 6 2 9 . 

Profesorės prabilo 
apie diskriminaciją 

SKELBIMAI 

Pastangoms pri t raukti į 
Harvard universitetą daugiau 
mokslininkių galėjo pakenkti 
šios žymios mokslo įstaigos 
prezidento pastabos, esą mote
rys neturi tokių pačių įgimtų 
sugebėjimų matemat ikai ir 
tiksliesiems mokslams kaip 
vyrai, pranešė grupės Harvard 
profesorius. 

Matydama, kad dėl Har
vard prezidento Larry Sum-
mers komentarų apie moteris 
kilęs pasipiktinimas neslūgsta, 
šio universiteto Humanitarinių 
ir gamtos mokslų fakulteto 
nuolatinis komitetas moterų 
reikalams užsipuolė buvusį 
JAV Iždo sekretorių. ,,Jusų pas
tangos 'išprovokuoti' savo 
klausytojus nėra naudingos 
mūsų institucijai, — L. Sum-
mers skir tame laiške rašė 
komitetas. — Iš tikrųjų jos 
padeda Harvard įtvirtinti 
institucinę kultūrą, kuri suke
lia daugybe kliūčių geresniam 
moterų atstovavimui mūsų 
fakultete, ir trukdo pastangoms 
įdarbinti daugiau mokslinin
kių", — teigė jis sausio 18 d. 
parašytame laiške. 

2001 m. tapęs Harvard 
prezidentu, žodžių nesirenkan-
tis L Summers, prie Bill 
Clinton ėjęs Valstybės iždo 
sekretoriaus pareigas, ne visa
da būdavo šiltai sut inkamas 
seniausioje JAV aukštojoje 
mokslo įstaigoje. 

Dar tik pradėjęs vadovauti 
universitetui, L. Summers už
rūstino afroamenkiečių dėsty
tojus, suabejojęs žinomo profe
soriaus Cornel West akadomi 

niu produktyvumu. Po šio inci
dento VC. West perėjo dirbti į 
Prinston universitetą. 

Naujausia audra dėl L. 
Summers pasisakymų kilo, kai 
jis mėgino paaiškinti , kodėl 
tiek mažai moterų tiksliųjų 
mokslų ir inžinerijos srityje 
pasiekia mokslinių aukštumų. 
Viena „teorijų", kodėl vyrai iš 
matematikos ir tiksliųjų mok
slų egzaminu gauna aukštes
nius balus, buvo biologinė. 

Tikslios L. Summers kal
bos, kuri buvo pasakyta per 
Nacionaliniame ekonomikos 
tyrimų biure Cambridge su
rengtą konferenciją, steno
gramos nėra. Per šia konferen
ciją, kuri nebuvo įrašinėjama. 
L. Summers mėgino rasti prie
žastis, kodėl tiksliųjų mokslų 
srityje dirba mažiau moks
lininkių. J i s pasiūlė tris 
hipotezes — nenorą arba ne
sugebėjimą dirbti 80 valandų 
per savaitę, aukštesnius vaiki
nų taškus iš baigiamųjų viduri
nės mokyklos matematikos ir 
gamtos mokslų egzaminų bei 
galimą lyčių diskriminaciją, 
pranešė laikrašt is ..Boston 
Globė". 

L. Summers skaitant savo 
pranešima, salę paliko biologe 
Nancy Hopkins, tuo tarpu dar 
penkios akademikės teigė, jos 
pasijuto giliai įžeistos. Keturios 
konferencijos dalyves pažymėjo, 
kad jų Harvard prezidento 
žodžiai neįskaudino. 

Reaguodamas į kritiką L. 
Summers pripažino, jog galėjo 
neįvertinti per konferenciją per
skaityto pranešimo įtakos ir 

IŠNUOMOJA 

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

VIDA M. t=J 
SAKEVICIUS '""' 

Real Es ta te C o n s u l t a n t 
Nekilnojamojo tur to 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773-585-9500 

O*1 

ė <*>** * * 
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atsiprašė už bet kokią žalą. 
kurią galėjo padaryti minėto 
komiteto pastangoms sustip
rinti moterų vaidmenį univer
sitete. Jis taip pat pabrėžė nei 
sakęs, nei manąs, jog moterims 
trūksta sugebėjimų matema
tikos ir kitų tiksliųjų mokslų 
srityje pasiekti aukštą lygį. 

(Iš spaudos ) 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versie 49 metai 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 & Kedae Chicsco. 1S062S 
Prekyba instaiavimas, aptarrevinas 
— Licensed — Bonded— irsured 

773-778-^07 
773-531-1833 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Skinas Vencius 
AfcertSetevi 

EUCTBON CONSTRUCT 

Work: 312-388-8088; 
815-272-5193 

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

www.zicoc<5truct ion.com 

Pildau TAX 
( p a j a m ų mokesč iu) formas. 

SUVEDU BUHALTERINE APSKAIT/ 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Praškevičiui 

3805 VSeelcv 
Chicago. IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

VElYKOS ARTĖJA 
J a u pa t s m e t a s ruoš t i s šiai šventei. 

Velykinė s iunta i šp lauks Vasario 5 d . 
SIUNTINIUS SIUNČIAME Į LIETUVĄ. 
UATVIJA, ESTIJA IR BALTARUSIJA 

A TIANTĮC 
ressirorp. 

Mūsų įstaigos: 
8801 S. 78 Th Ave. BRIDGLVIEVV. IL 60455. Tel: 708-599-96X0 
Dirbame: Pirm-Pcnk S a.m.-6p.m.. Treč iki 7 p.m.. Sešt. nuo S am 3 p.tn 

2719 W. 71 Sfr. CHICAGO. H. 60*29. M3TO4M4PH 
Dirbame: PirnvPenk 9 a.m.-5pm.. ŠeSt iki 2 p.in. 

TEU1-300-775-SEMD 
Mūsų atstovai: 

hm Angeles 334 E. Santa Arita. TcESl 8-842-1719. Tcl:S 18-731-9777 
Br.m> Cofice 238 Main Str. LEMONT. IL 60439. Tc!:<>302."-3300 

K.ivm Gup.33BS. RohlvMnE Roacl. PALATINE IL, Tel-847-776-1766 

ATIDARYKITE ŠĮ 21 MĖNESIO SERTIFIKATĄ 
IR GAUSITE AUKŠTAS PALŪKANAS 

FIRST PERSONAI BANKE SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI! 

prct — Personai Bank 
/ \ 

Garfield Ridge Lemont 
6162 S. Archer Ave. 12261 Archer Ave. 
Chicago. IL 60638 Umont, IL 60439 

(773)767-3188 (630)257-1400 

Or l and P a r k 
14701 Ravinia Ave. 

Orland Park, IL 60462 
(708) 226-2727 

Annual Percentag* YK-M (APYl IS nffective as of January 25. 2005 and is subj«rt to change 
withont notice Mmšmumdpposit of $250 is reemrpd to obtam APY 
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Pasaulio naujienos 
(taršantis AFP, ftoutef*. AP. !Werfaw, ITAR-TASS. 8J4S 

fcnių agenasvt ptanetimais) 

EUROPA 

RYGA 
Rygoje netoli Centrinės ge

ležinkelio stoties trečiadienį su
s idūrus dviem keleiviniams 
t rauk in iams , pirminiais duo
menimis, trys žmonės žuvo, o 
dar maždaug 20 buvo sužeisti. 
Elektrinis traukinys užvažiavo 
ant keleivinio traukinio Mask-
va-Ryga. Vienas žmogus yra kri
tiškos būklės. Tarp nukentėju
siųjų yra mažiausiai vienas vai
kas. Iš viso paguldyti į ligonines 
20 žmonių, trylika iš jų sužeisti 
palyginti nesunkiai. Manoma, 
kad elektrinio traukino maši
nistas, matyt, nepastebėjo rau
dono šviesoforo signalo, ir trau
kiniai susidūrė. 

KIJEVAS 
Naujoji Ukrainos vadovybė, 

paskelbusi savo svarbiausiu už
daviniu integruotis į Europą, ti
kisi, kad šalis įstos į Europos 
Sąjungą (ES) per 10-15 metų, ir 
vadina neišvengiamu žingsniu 
kelyje į Europą prisijungimą 
prie NATO. Tai interviu pareiš
kė vienas artimiausių Ukrainos 
prezidento Viktor Juščenko ben
dražygių ir galimas kandidatas 
į Ukrainos užsienio reikalų mi
nistro postą būsimoje vyriausy
bėje Boris Tarasiuk. J i s api
būdino būsimą Ukrainos užsie
nio politiką kaip „proukrainie-
tišką" i r pažymėjo, kad Rusija 
bus „strateginė partnerė". 

VATIKANAS 
84 metų popiežiaus Jono 

Pauliaus II sveikatos pablogėji
mas trečiadienį vėl pakurstė 
spėliones dėl to, kas galėtų jį pa
keisti, tačiau viena yra aišku: 
tas pasirinkimas atspindės di
delius pastarųjų dešimtmečių 
pasikeitimus Katalikų Bažny
čioje. Kitas popiežius bus renka
mas slaptoje konklavoje — 120-
ies jaunesnių nei 80 metų kardi
nolų susirinkime. Iš tų 120 kar
dinolų beveik šimtą yra pasky
ręs Jonas Paulius II, todėl, kaip 
teigia Vatikano stebėtojai, tikė
tina, kad jų sprendimas dėl 
įpėdinio atspindės jo pažiūras. 
Beveik neabejotina, kad popie
žius bus išrinktas iš pačių kar
dinolų, nors teoriškai jie gali iš
rinkti bet kokį krikštytą vyrą. 

JAV 

žinovams. Laikraščio šaltiniai 
pažymėjo, kad jie neturi urano 
iš Šiaurės Korėjos mėginio, ir iš
vados, kad u r a n a s gautas iš 
Šiaurės Korėjos, grindžiamos 
tuo, kad atkri to kiti galimi jo 
kilmės šalt iniai . 

Jungt in ių Tautų (JT) gene
ralinis sekretorius Kofi Annan 
paskyrė buvusį JAV prezidentą 
Bill Clinton šios tarptaut inės 
organizacijos specialiuoju atsto
vu Pietų ir Pietryčių Azijos šaly
se, gruodžio pabaigoje nukentė
jusiose nuo gr iaunamo cunamio. 
B. Clinton priėmė J T vadovybės 
siūlymą. J i s pranešė, jog pradės 
dirbti grįžęs iš nukentėjusių ša
lių, kur drauge su buvusiu JAV 
prezidentu George Bush vyres
niuoju renka lėšas į nukentėju
siųjų nuo cunamio fondą. 

NEW YORK 
Remdamiesi atliktais Libi

jos turimo urano tyrimais JAV 
žvalgybos struktūros ir moksli
ninkai padarė išvadą, kad Šiau
rės Korėja yra pardavusi Libijai 
perdirbto urano, trečiadienį 
pranešė dienraštis „The New 
York Times". Atsižvelgdamas į 
išvadas dėl urano pardavimo Li
bijai, Washington gali peržiūrėti 
Pyongyang keliamos grėsmės 
vertinimą. Pernai Libija oficia
liai atsisakė savo branduolinės 
programos ir perdavė radioak
tyviąsias medžiagas JT ir JAV 

ARTIMIEJI RYTAI 

AMAN 
Irako a rabų sunitų mažuma 

iš esmės ignoravo sekmadienį 
šalyje vykusius rinkimus, ta
čiau jie vis d a r tur i galią blo
kuoti naują šalies konstituciją, 
jei šis dokumentas j iems bus ne
pr i imt inas . Daugėja ženklų, 
kad ta galimybe jie gali pasi
naudoti. Suni ta i prarado domi
nuojančią padėtį, kai 2003 m. 
balandį nuo valdžios buvo nu
vers tas d ik ta to r ius Saddam 
Hussein. 

Vis daugiau šaukt in ių — psichikos ligoniai ir pradinių mokyklų 
auklėtiniai 

Atkelta i š 1 psl. 
pribloškia itin blogi šauktinių 
skaičiavimo įgūdžiai, atmintis, 
loginis mąstymas, vaizduotė, 
sugebėjimas orientuotis kasdie
nėse situacijose. Daugelis nesu
geba sukaupti dėmesio. 

Jaunuolis, surinkęs per in
telekto testą mažiau kaip 80 ba
lų, pr ipažįs tamas ne t inkamu 
tarnybai. 

„Toks žmogus gali prisitai-
»• kyti aplinkoje, susirasti draugę, 

tuoktis, susilaukti vaikų, nor-
*• maliai gyventi, bet jis negalėtų 
_̂ valdyti sudėtingos karinės tech

nikos", sakė karo medicinos gy-
~ dytoja psichiatrė Daiva Morozo-

vienė. 
jį_ Psichikos ligų jaunuoliai ne-
" linkę simuliuoti. Į tarus tokią 
Jį negalią, jie siunčiami į psichi-
~ kos sveikatos centrus a r psichi-
* atrijos ligonines. Daugelis bai

minasi, jog aptikus psichikos 
~ sutrikimą vėliau gali kilti kliū-
* čių gaut i vairuotojo pažymė

jimą. 
"Z, Bet daliai jaunuolių nusta

tomi patologiniai asmenybės 
Z bruožai, dėl kurių esant kritinei 

situacijai jie galėtų pasielgti 
agresyviai. 

' „Tokie jaunuoliai yra patys 
l pavojingiausi, nes nežinai, kas 

jiems dingtelės. Jie gali. pavyz-
'. džiui, nukreipti šautuvą į drau-

Pagal Seimo 
konservatoriaus 

skundą 
pradėtas 
tyrimas 

Atkelta iš 1 psl. 
laidoje, ir paprašyti, kad šis to
liau nekaltintų jo dėl bendra
darbiavimo su KGB. 

Anot konservatoriaus, A. 
* Pekeliūnas teigė turįs informa-
; rijos apie kelis dešiniuosius 
'. Seimo narius, kurie neva turėjo 

ryšių su KGB. 
Pareiškime konservatorius 

teigė, kad „grasindamas pa
skleisti apie mane ir kitus Sei
mo narius kompromituojančią 
informaciją, A Pekeliūnas rei
kalavo, kad Tėvynės sąjungos 

»" frakcija nustotų kelti Seime 
-—•• klausimus dėl KGB rezervui 

priklausiusių asmenų". 

gus", galimas grėsmes įžvelgė 
medikė. 

Dažniau būna gudraujama 
pasiskundžiant galvos arba stu
buro skausmais, diegliais šir
dies plote. Kartais prasimano
mos ir nebūtos traumos, neži
nomos kilmės alergija ar bron
chinė astma. 

Bet jei atliktų medicininių 
tyrimų rezultatai būna geri, 
skundai dažnai vertinami kaip 
nepagrįsti. 

Iš 16.000 Kauno apskrities 
jaunuolių, pernai pakviestų į 
Kauno karo prievolės centrą, 
uniformą užsivilko tik 577. 

Net pusė vaikinų mokosi, 
todėl jiems tarnyba atidėta. 
Daugiau negu 2,600 šaukiamojo 
amžiaus Kauno apskrities gy
ventojų netiko karinėms pajė
goms dėl sveikatos, šeimyninių 
aplinkybių ar teistumo. 

Į paskutinį atrankos etapą 
šioje apskrityje pernai pakliuvo 
daugiau nei 1,500 vaikinų, bet 
po sveikatos tikrinimo tinka
mais tarnybai pripažinti t ik 
trečdalis. 

Klaipėdos karo prievolės 
centre pernai medikai patikrino 
937 šauktinių sveikatos būklę. 
Iš jų tinkamais tarnybai pri
pažinti 474. 

137 jaunuoliai netiko tarny
bai dėl psichologinių ir psichi

nių problemų, bet konkreti psi
chikos liga nenusta tyta nė vie
nam. 

Daugelis šių vaikinų turi so
cialinių problemų, augo nedar
niose šeimose, yra menko išsi
lavinimo a r žemo intelekto ly
gio. 

„Trečdalis ligų, dėl kurių 
patikrintieji buvo atleisti nuo 
privalomosios karinės tarnybos, 
— psichikos nukrypimai. 18-21 
metų šaukt in iams kasmet vis 
dažniau diagnozuojamas leng
vas psichikos sutrikimas", sakė 
Panevėžio miesto Medicinos ko
misijos vadovas majoras Alvy
das Griauzdė. 

Nė kiek nedžiugina ka ro 
prievolės specialistų ir padėtis 
Telšių apskrityje, mat čia net 
kas an t ras šaukiamojo amžiaus 
jaunuolis dėl sveikatos būklės 
negali atl ikti tarnybos. 

Antrąją vietą ligų sąraše su
daro vidaus ligos, trečiąją - chi
rurginiai sutr ikimai ir įvairios 
traumos. 

Jaunuoliai , sulaukę šaukti
nių amžiaus, į tarnybą iškart 
nekviečiami. 

Pirmiausia patikrinama jų 
sveikata, o t a rnau t i jie gali būti 
pašaukti ir po pusmečio. Karinę 
tarnybą dėl objektyvių priežas
čių galima atidėti vieneriems 
metams. 

Mūsų mylima Mamytė ir Močiutė 

A t A 
ANTANINA MICKUS 

mirė 2005 m. vasario 1 d., sulaukusi 95 metų. 
Gyveno Oak Lawn, IL. 
Amerikoje išgyveno per 40 metų. 
Nuliūdę liko: dukterys Irena, Hedvina, Aldona, sūnus 

Algirdas su šeimomis, marti Birutė, anūka i Jū ra t ė , Lau
ra, Rolandas, Ilona, Vilmantė, Tomas, Tauras , Vytautas, 
Mindaugas bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Atsisveikinimas su velione penktadienį, vasario 4 d. 9 
v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke. Šv. Mišios bus aukojamos 10 v. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir Mi
šiose. 

Laidotuvės privačios. 

Liūdint i šeima 

LIETUVIU FONDAS //UTHUAJNHAN FOUNDATION, INC. 
14911 i27»iSli*eMLenwrt. 1160*39-(630) 257-1816 

Fax (630) 257-1647 

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI 
2004 m. spalio — gruodžio mėn. 

Sutrumpinimai: a tm. įn. — atminimo įnašas, vard. įn. — 
vardo įnašas; pavardė po dvitaškio — aukotojas; suma po 
pavardės skliausteliuose — viso įnešta į LF. 

2004 m. spalio mėn. 

l x $ 2 5 
l x $ 3 0 
l x $ 4 0 
3 x $ 5 0 

23 x $100 

5 x $ 2 0 0 

2x$500 

1 x $1,000 

2 x $5,000 

l x $ 5 
l x $ 1 5 

4 x $ 2 5 

l x $ 3 0 
8 x $ 5 0 

31 x$100 

11x$200 

l x $ 2 5 0 

l x $ 4 9 5 

1 x $1,000 
1 x $2,635 

Kučiūnas Aleksandras (miręs) ir Jūra ($750). 
Šidlauskas Stefa ($30). 
Kubiliūtė Ramunė ($165). 
Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
draugija ($2,150); Ozelis Kazys atm. įn.: Ože
lis Evelyn ($241); Pikelis Edvardas atm. įn.: 
Pikelis Victoria ($425). 
Anužis Andrius ir Daina ($100); Anužis Ma
tas ($100); Anužis Saulius ir Lina ($1,000); 
Babonas, Alfonsas ($400); Balzakas III Stan
ley ir Sigita ($1,155); Brazionienė Sofija atm. 
įn.: Bogušas Teklė ($100)); Guobužis Jonas ir 
Marija atm. įn.: Guobužis Paulius ($1,150); 
Guobužytė Kristina ($200); Karsas Julius ir 
Natahja (mirus) ($500); Kelertienė Violeta 
($330); Klimas Stasys ir Aušra ($100); Lu-
košiūnienė Jadvyga atm. įn.: Šlenys Liudas ir 
Dalia ($800); Petrulis Algis ($300); Petrulis 
Vytas ($930); Pikūnas Justas V. ($100); Pli-
kaitis Juozas (miręs) ir Barbara ($10,400); 
Raguckas Vincent V. ($100), Rimkus David 
K. ($600); Sidrys Algis ($300); Šlenys Kazi
mieras atm. įn.: Šlenys Liudas ir Dalia 
($1,000); Vasys Dalius F. ($1,050); Williams 
Gregory ir Lina ($100). Zaparackas Algis ir 
Yolanda ($100). 
Ječius Kęstutis ir Dalia ($2,500); Misiulytė 
Roma atm. įn.: Masiulis Domas ir Ada 
($1,100); Stuopys Vytas ($400); Vai Vito ir Re
gina ($2,420); Vitkus Aleksas ir Dana 
($3,300). 
Ambrozaitis Ramunė ($2,700); Saulis Vytau
tas T. ($900). 
Pliskaitis Petre — testamentinis palikimas 
($1,000). 
Krutulis Severinas ir Lucia ($5,500); Sisas 
J ane — testamentinis palikimas ($5,400). 
Viso: $15,545.00 

2004 m. lapkričio mėn. 

Barisa Bart B. ($215). 
Sabalis Antanas atm. įn.: Sabalis Aldona 
($125) 
Alšėnas Stasys ir Estera ($165); Genčius Va
lentinas ($280); Ramanauskas Antanas (mi
ręs) ir Izabelė ($350); Vaškelis Aleksas atm. 
įn.: Vaškelis Prima ($250). 
Railaitė Neringa ($930). 
Daugėla Kazys (miręs) ir Stasė ($620); Klosis 
Walter ($1,440); Laucius Henrikas ir Ilona 
($425); Liubinskas Juozas ir Daila ($665); Mi
kuckis Algis ir Vaida ($900); Noreikienė Ma
rija ($975); Venckus Romas atm. įn.: Venc
kus Elena ($275); Žibąs Jūra ($250). 
Ambrozaitis Kazys ir Marija ($9,530); 
Astrauskas Ramūnas ir Asta ($300); Aušra 
Vladas ir Nora ($100); Balzekas Family Foun
dation Ltd. ($600); Bartkus Petras „Žadgaila" 
atm. įn.: Šmulkštienė Aldona ($100); Bielskus 
Mindaugas ($100); Biskis Kęstutis (miręs) ir 
Meilutė ($1,300); Blumenfeld Oželis Sofija 
($1,100); Černius Rimas F. ($3,300); Čup-
linskas Vytas ir Asta ($100); Domanskis Ri
mas ir Pranutė ($875); Gedgaudas Antanas ir 
Jadvyga atm. įn.; Gedgaudas Walter ($1,200); 
Karaliūtė Aušra ($100); Kirvelaitis Vytenis P. 
($1,500); Ladies Pennsylvania Slovak Catho-
lic Union ($100); Noreikienė Zelma ($100); 
Padleckienė Regina ($100); Paškus Raymond 
E. ($2,200); Petroliūnas Thomas ir Laima 
($300); Regis Algis ir Irena ($800); Rimas 
Šarūnas ir Vida ($1,300); Sealey Rapfael 
($3,940); Stončienė Izabelė ($300); Underienė 
Aldona ($100); Urba Vytautas ir Aldona 
($2,360); Vaičiūnas Laima ($200); Vaikutis 
Vytautas ir Stefa ($1,415); Valaitis Jonas 
($10,770); Vardys Vytautas atm. įn.: Vardys 
Nijolė ($800); Žemaitis Aurehjus Stephens 
vard. įn.: Žemaitis Alexis ir Ramoną ($200); 
Zvirtdys Bronius (miręs) ir Zita ($1,100). 
Balzekas Stanley III ir Sigita ($1,155); Gry
bauskas Vytenis ir Loreta ($4,950); Miknaitis 
Sigitas ir Janina ($2.400); Momkus Vaclovas 
ir Margarita ($4,860); Petronis Dainius ir 
Nida ($200); Prackaila-Bigelis Agnės ($1,700); 
Razma Antanas ir Alė ($1,100); Siliūnas Do
natas ir Daina ($1,430); Stončius Pijus ir Rita 
($800); XX ($6,400); XX ($4,700). 
Joga Eugenija atm. įn.: Joga Empakeris Vik
torija ($1,600). 

Mickevičius Stanislovas ir Marija atm. įn.: 
Mickus Tadas ($2,500). 
Prunskis Jonas V. ($1,115). 
a.a. Buivienės Danguolės atm. įn. (laidotuvių 
aukos): Rimšaitė Jadvyga — $200; Buivys 
Justas, Buivys Gintaras, Buivys Ramunė, 
Buivys Daina, Baltimorės Lietuvių Bendruo-

DRAUGAS, 2005 m. vasar io 3 d., ke tv i r t ad ien i s 

l x $ 2 

2 x $ 5 

7 x $ 1 0 

2 x $ 1 5 

5 x $ 2 0 

10x$25 

2x$30 

9x$50 

l x $ 8 0 
23x$100 

3x$200 

l x $ 2 5 0 

l x $ 3 0 0 
2 x $ 5 0 0 

2 x $1,000 

1 x $1,400 

l x $6,500 

1 x $1,894 

menė, Diljonas Regina, Engineering Consul
t ing Services Ltd. (Hanover, MD), Gaila Juo
zas ir Birutė, Drazdys Valentinas ir Rasa, 
Kardokas Jonas, Kudirka Just inas ir Aldona, 
McClelland Paul ir Rūta, Surdokas Stasė, Za
leskis Tušė — po $100; Aruškevičienė Meilė, 
Chrzanovvski Thomas ir Daiva, Condon Dor-
is, Brasauskas Balys ir Jane, Brasauskas Vy
tautas , Bučinskas John, Dambriūnienė Ele
na, DeBold Vaičiulaitytė Aldona, Gaila Nida, 
Galinaitis Bernard ir Regina, Kazlauskas 
Ale, Kučiauskas Igoris, Kučiauskas Valdone. 
Kudirka Robert ir Aldona, Laskauskas Julijo
nas , Lithuanian Athletic Club (Baltimore), 
Pilius Aldona, Lockwich Cynthia, Pakal
niškis Vytas, Prascus Albin ir Valeria, Reike-
nis Richard ir Živilė, Meeks Rasa, Mildažis 
Vytas, Milani Paul ir Carol, Vasaitis Kazys ir 
Gena, Walker Angele, Young Carlotta, p. 
Lipšiai, p. Šiugždiniai, p. Šiugždinienė, P. 
Šmitai. 
Viso: $10,230.00 

2004 m . gruodžio mėn. 

Antanas (miręs) ir Filomena Galdikas 
($1,102). 
Sadonis Emilija ($115); Skaisgirys Kazys 
($200). 
Daugėla Jonas ($1,010); Grybauskas Vytautas 
ir Joana ($600); Jankienė Stankutė Liuda 
a tm. įn.: Vosylius Antanas ir Anelė ($133); 
Kuzmickas Mary Ann ($135); Petrauskas 
Bronius ($110); Šalčiūnas Jeronimas ($150); 
Vailokaitis Domas ir Antanina ($450). 
Gajauskas Rimas ($235); Urbšaitis Kazys (mi
ręs) ir Stasė ($820). 
Deveikis Stasys (miręs) ir Ona ($1,610); Gilys 
Vladas ($1.020); Mincytė Diana ($140); Sapar-
nis Martha atm. įn.: Saparnis Frank P. 
($120); Urbanas William P. ($120). 
Ashmanskas Thomas ($400); Juodaitis Maria 
vard. įn.: Juodaitis Raymond ($25); Kolupaila 
Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eu
genija ($2,000); Latoža Bronius ir Regina 
($275); Liubinskas Juozas ir Daila ($665); 
Musonis Vytautas ir Genovaitė ($1,200); Ra
dis Pranas ir Marija ($1,050); Sved George ir 
Dana ($245); Vai Vito ir Regina ($2,420); Vaš
kelis Aleksas atm. įn.: Vaškelis Prima ($250). 
Jakubauskas Joseph atm. įn.: Malinauskienė 
Natalija ($40); Šaulys Kazimieras atm. įn.: 
Šaulys Dalia ($3,440). 
Andriukaitis Bronius ($600); Bubnys Edvar
das ir Dalia ($300); Draugelis Arūnas ir Ire
na ($2,480); Klosis Walter ($1,440); Liubers-
kis Mykolas ir Filomena atm. įn.: Petraitis A. 
P. ($425); Mikalauskas Kazys atm. įn.: Mazza 
Mikalauskas Angelica ($250); Misevičius 
Laurynas R. ($100); Stašaitis Juozas (miręs) 
ir Sofija ($570); Stukienė Latožaitė Natalija 
atm. įn.: Stukas Edmund ($150). 
Grinis Gedas ir Aldona ($1,320). 
Anonis Vytautas ir Danutė ($3,900); Bernar
do Brazdžionio Stipendijų fondas: Puodžiū
nas Steven ir Monika ($6,290); Chalmeta Al
berto ir Lucina ($1,300); Garunas Albinas ir 
Ona ($1,500); Gelažauskas Algirdas ($330); 
Germanas Vytautas ir Liuda ($400); Gird-
vainienė Marija atm. įn.: Girdvainienė Vita 
($800); Grayson Šimėnas Vida ($1,175); 
Jakštys Algirdas ir Birutė ($400); Jatulis Izi
dorius atm. įn.: Jatulis Izidorius ($1,400); 
Kriaučiūnas Andrius vard. įn.: Kriaučiūnas 
Romualdas ($100); Kriaučiūnas Marius ir 
Mary ($200); Krištolaitis Aldona ir Al ($200 : 
Laniauskas Marius ($200);' Palionis Tadas 
atm. įn.: Palionienė Gailutė ($1,100); Šarka 
Vincas ir Vaclovą atm. įn.: Černis Izolda 
($750); Tautkai Adomas. Ligija ir Stanislavas 
($400); Trečiokas Genovaitė ($2,100); Trump-
jonas Vilius ir Danutė ($130); Vaišnys Rimas 
ir Elona ($2,400); Vanagūnienė Stasė atm. 
įn.: Vanagūnas Stanley ($2,300); Vasys Da
lius F. ($1,050); XX ($4,300). 
Balanda Mindaugas atm. įn.: Balanda Gedi
minas ($200); Buivys Danguolė atm. įn.: 
Drukteinis Joana ($2,835); Puškorius Rimas 
ir Rūta ($200). 

Tender Budreikaitė Bronė atm. įn.: Tender 
Lisa M. ($4,750). 
Karaitis Algirdas (miręs) ir Victoria ($2,100;. 
Materas Juozas ($1,600); Vasilius Charles ir 
Helen atm. įn.: Vasilius Janet ($600). 
Algirdo Karaičio Stipendijų fondas: Karaitis 
Victoria ($11,800); Raišys Vidmantas ir Nijole 
($6,250). 
Vidugiris Povilas, Aleksandra ir Vytautas 
atm. įn.: Vidugiris Helen ($11,600). 
Varneckas Vladas ir Adelė — testamentinis 
palikimas ($6,500). 
Jonikas Ona — testamentinis palikimas 
($61,848). 

1 x $100,000 Vytauto Vidugirio Stipendijų fondas Inži
nerijos studijoms paremti: Vidugiris Helen 
Viso: $1174296.00 
Viso spal io , lapkričio, g ruodž io mėn.: 
$143,071.00 

Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių 
fondui: 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. 
ID #36-66118312. 

Remkite Lietuvių fondą, nes fondas remia lietuvybę' 



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS minėjimas Brighton Parke 
įvyks vasario 20 d. 10 v.r. iškil
mingos šv. Mišios, po Mišių 
sporto salėje vyks akademinė 
dalis, meninė programa ir vai
šės, vaikams žaidimai. Džiaugs
mingai švęsime Lietuvos ne
pr iklausomybę. Aukos bus 
renkamos JAV LB Krašto 
valdybai, kurios užduotis yra 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje. 
Rengėjai Brighton Parko 
apylinkės LB valdyba. 

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

VASARIO 13 D., SEKMADIENĮ, 
Šv. Antano bažnyčioje, 9 v.r. šv. 
Mišios, po Mišių parapijos salė
je bus akademinė programa. 
Paskaitininke - LR generalinio 
konsulo Čikagoje ekonomikos ir 
prekybos reikalų konsule Dan
girutė West. Po paskaitos para
pijos choras, vadovė Vilma Mei-
lutytė, atliks meninę programą. 
Maloniai kviečiami lietuviai ir 
iš tolimesnių apylinkių atvykti į 
šią džiugią ir labai garbingą 
mūsų tautos šventę. 

VASARIO 12 D., 6:30 V.V., 
Jaunimo centre Lietuvių opera 
organizuoja vakarą, skirtą 
meilei. Koncerte dalyvaus: Nida 
Grigalavičiūtė, Audrė Bud-
rytė—Nakienė, Genutė Bigeny-
tė, Loreta Karsokienė, merginų 
ansamblis, vad. Jūratės Grab-
liauskienės, Algirdas Petraitis 
ir kaimo kapela „Sodžius". Po 
vakarienės ir meninės pro
gramos jus linksmins ansamb
lis „Kaukas". Bilietus prašom 
įsigyti iš anksto Jaunimo centre 
arba „Lietuvėlėje". Visos su
rinktos lėšos skiriamos Lietuvių 
operai. Platesnė informacija tel. 
773-501-6573, arba 630-670-0580. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus maloniai kviečia 
švęsti Užgavėnes. Sekmadienį, 
vasario 6 d., 11 v.r. Užgavėnių 
kaukes padės pasidaryti dai
l ininkės Rasa Ibianskienė ir 
Virginija Morrison. Užgavėnių 
l inksmybės su Lašininiu ir 
Kanapiniu prasidės 1 v.p.p. 
Išradingiausių kaukių ir kos
tiumų autoriai bus apdovanoti. 
Vaišinsimės tradiciniais bly
nais . Žiemą varyti padės 
„Kaukės" teatro aktoriai. Dėl 
užsiregistravimo ir informacijos 
skambinkite tel. 773-582-6500. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd , Čikaga. 

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA ŠVĘSTI 
Nepriklausomybes dieną. Ren
ginys vyks vasario 20 d., The 
American Legion. Merrillvilo 

nos proga. vy«.s lutenja, £<nui-
mai vaikams, įvairios varžy
bos. Gros A. Bamiškio muzika, 
bus lietuviško maisto ir alaus. 
Visi kviečiami atvykti į Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapiją, 4420 S. Fairfield Ave. 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA 
IR AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir atvykti į Ga
vėnios susikaupimą šeštadienį, 
vasario 12 d. Susikaupimą 
praves kun. Gedvainis, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų kapelionas Pu tname . 
Registracija prasidės 8:30 v.r. 
Bus klausoma išpažinčių. 
Susikaupimas baigsis šv. Mi-
šiomis, kurios bus 4 v.p.p. Pra
šome iš anksto užsiregistruoti 
pas Ireną Polikaitienę, te l . 
630-257-2022 arba e-paštu: 
jpolikaitis@aol.com. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETUVIAI, 
vasario 13 d„ kviečiami į Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
dienų minėjimą su pietumis. 
Minėjimas prasidės 12 v.p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Pagrin
dinę kalbą sakys JAV LB 
Krašto valdybos p i rmin inkė 
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), ku r 
miestelio meras iškels l ietu
višką vėliavą. Bus gražiau, jei 
mūsų daugiau susirinks į šią 
ceremoniją. Be to, Lemonto 
miestelio meras John F. Piazza 
paskelbė, kad nuo vasario 16 d. 
iki 22 d. Lemonte skelbiamos 
lietuvių dienos. 

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

Dt aueju, uiutidusiaa pa
sitenkinimas — Prisikėlimo 
bažnyčios Kaune darbų užbaigi
mas ir bažnyčios pašventinimo 
iškilmes pernai gruodžio 26 d. 
Daug dešimtmečių ši nuostabi 
šventovė buvo statoma. Patyrė 
ji „ir šilto, ir šalto" — išniekini
mo, atmetimo, užmiršimo, kaip 
pati Lietuva. Tačiau tėvynė 
atgimė laisvei prieš beveik 
penkiolika metų, ilgainiui ir 
Prisikėlimo šventovė sulaukė 
džiaugsmo šventės, kai paga
liau galėjo atverti duris tikin
tiesiems. Ne tik arkivysk. Tam
kevičius, bet visi lietuviai vilią-

u v c v i a o u £ < i u g i a i ^ u i n i i i v j v 
kad centras j au antri metai 
veikia ir visu šimtu procentų 
atlieka savo paskirtį. Jame jau
nieji klierikai, atvykę iš Kauno, 
Vilkaviškio, Šiaulių, Vilniaus 
kunigų seminarijų (nors kol kas 
dar ne iš jų visų) pasisems dva
sinių jėgų ir žinių, kad galėtų 
sėkmingai eiti savo pasirinktu 
keliu ir vesti Lietuvos žmones 
arčiau Dievo. 

Turbūt ateities projektų ne
trūksta? 

Arkivysk. S. Tamkevičius į 
tokį klausimą tik nusišypsojo — 
argi Lietuvoje nėra būtinų dar-

Juozas Polikaitis, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, Kazimieras Ambrasas, S.J. 

bų, kurie prašyte prašosi greito 
dėmesio? Nors Šiluvos dvasinis 
centras ir užbaigtas, bet ver
kiant reikia remontuoti bazi
liką. Tūkstančių tūkstančiai 
maldininkų (ir savų, ir užsienio 
svečių) srautas prisideda prie 
senų pastatų irimo, trupėjimo, 
susidėvėjimo. Didžiausia prob
lema — lėšos, bet reikės jų rasti, 
nes darbas neatidėliotinas. Ži
noma, remonto laukia ir Kauno 
katedra. Miestas atgyja, sulau-

ATVYKSTA JAV VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO DIPLOMATĖ 

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

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 
buvusių mokinių suėjimas 
įvyks 2005 m„ vasario 24 d.. 
Lietuvių klube, Lithuanian 
Hali, 4880 46th Ave. North 
Saint Petersburg, FL 33714, tel. 

JAV Valstybės Departa
mento Baltijos reikalų vyriau
sia direktorė Judi th Cefkin da
lyvaus sekmadienį, vasario 13 
dieną pagrindiniame Čikagos 
ir apylinkių Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime Marijos 
gimnazijos auditorijoje 6723 S. 
California. Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALTo) Čikagos skyriaus 
rengiama programa prasidės 2 
v.p.p. Susipažinkime su viešnia 
iš Vašingtono. 

Judith Cefkin yra JAV Vals
tybės Departamento Skandi
navijos ir Baltijos reikalų Euro
pos ir Azijos skyriaus direkto
rė. Ši įstaiga atsakinga už Jung
tinių Amerikos Valstijų ryšius 
su Danija, Estija, Suomija, Is
landija, Latvija, Lietuva, Nor
vegija ir Švedija, taip pat rū
pinasi JAV ir Baltijos regiono 
bendradarbiavimo stiprinimu. 

Judith Cefkin 1977 m. Tarp
tautinių santykių magistro 
laipsniu baigė Londono Ekono
mikos ir politikos mokslų uni
versitetą, prieš tai bakalauro 
laipsniu Smith College. Darbą 
JAV Valstybės departamente 
pradėjo 1983 m., vicekonsulės 
pareigomis Meksikoje. 1985 m. 
J. Cefkin Valstybės Departa-

727-525-5924. Planuojamas 
susipažinimo vakaras , iškil
minga vakarienė ir šokiai. Dėl 
dalyvavimo prašome pranešti 
Valei Majauskaitei VVeinhoefer, 
8421 29th Street East , Parish, 
FL 34219. tel. 941-776-3634, 
arba Vytautui Biretai, 199 Syl-
van Ave., Toronto, ON. MlE 
1A4, Canada, tel. 416-261-4312, 
el-paštas: vbireta@rogers.com. 

LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA, 
kad anketos paramai ir sti
pendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. J a s galima gauti ir 
LF raštinėje. Stipendijų pra
šymų anketos, pilnai užpildy
tos, su visa dokumentacija, turi 
būti išsiųstos į LF raštinę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųs
tos iki 2005.04.15. Jei turite 
klausimų, prašome kreiptis į 
LF raštinę tel. 630-257-1616, 
faks. 630-257-1647, e-paštas: 
admin@lithfund.org. 

LEMONTO „SPINDULYS" KVIE
ČIA jus \ metinį pokylį, vasario 
5 d., Pasaulio lietuvių centre. 
29 metų sukakties pokylyje bus 
skaniausia Šoliūnų vakarienė, 

mente dirbo Ruandoje, Burun
dyje, Afrikos Respublikoje 
(1985-1987), vėliau Politinių 
Gynybos reikalų įstaigoje Ap
saugos ir Prekybos srityje 
(1987-1989). Pagilinusi thai 
kalbos žinias, J . Cefkin pradėjo 
dirbti JAV ambasadoje Ban
koke Politinių reikalų skyriuje. 

Vėliau dirbo Politinių rei
kalų vedėja Paryžiuje (1993— 
1996), Europos Sąjungos ir 
Krašto reikalų įstaigoje (1996— 
1998), Politinių reikalų patarė
ja JAV ambasadoje Maniloje 
(1998—2001) ir Vakarų Euro
pos direktore (2001—2003). Už 
tarnybą užsienio reikalų srity
je įvertinta trimis Valstybės 
Departamento aukščiausiais 
garbės apdovanojimais. 

Anksčiau J. Cefkin dirbo 
televizijos žinių leidėja Denve
ryje ir Hustone (1978—1983). Ji 
taip pat dirbo JAV kongreso 
technologijų grupėje (1975— 
1976) ir teisine patarėja senato
riaus Gary Hart kabinete. 

J. Cefkin ištekėjusi už Paul 
L. Boyd, kuris taip pat dirba 
užsienio reikalų srityje, Kon
suliniame skyriuje. 

ALTo info. 

nuostabi taitinių šokių progra
ma ir šokiai! Dėl informacijos 
skambinti Rasai Poskočimienei 
tel. 708-387-9180. 

VASARIO 11 D., PENKTADIENI, 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre įvyks Povilo 
Ričardo Vaitiekūno ir jo žmo
nos Birutės Vaitiekūnienės 
meno darbų paroda, pavadinta 
„Pažintis". Visi kviečiami apsi
lankyti. 

Skelbimai 
•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 internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
Ct., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

kia vis daugiau turistų, o ir 
vietiniai gyventojai šventadie
niais vis gausiau užpildo baž
nyčias. Katedra labai seniai 
atnaujinta, lubos trupa, sienos 
daug kur suskilusios... Vadi
nasi, darbij pakaks, tik reikia 
Dievo palaimos ir pinigų. 

Buvo malonu praleisti va
landėlę su mielais svečiais, pa
sidalinti mintimis ir rūpesčiais. 
Šią savaitę arkivysk. S. Tam
kevičius dar daug kur susitiks 

Jono Kuprio nuotr. 

su v ie t in ia i s l ietuviais, žada 
da lyvau t i ir Lietuvos Vyčių 
r u o š i a m a m e „Lietuvos pris i
minimų" pokylyje sekmadienį, 
sausio 6 d. Beje, tą patį sekma
dienį, 10:30 vai. r. aukos Mišias 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje Marąue t te Parke, o po Mi
šių parapijos salėje pabendraus 
su t au t i eč i a i s . Visi l auk iami 
Mišiose, pabendravime ir Lie
tuvos Vyčių pokylyje. 

D .B . 

Jaunimo rūmų reikalu 
Pasaulio lietuvių centro 

nariai per pastarąjį narių su
sirinkimą pritarė Jaunimo 
rūmų statybai. Jaunimo namų 
komitetas, kuriam vadovauja 
Donatas Siliūnas, pažadėjo dar 
kartą įvertinti projekto vietovę 
ir galutinai nuspręsti, ar įma
noma statyti pastatą sporto 
laukuose. 

Projekto statybininko archi
tektas paruošė planą pastatui, 
kuris būtų nesujungtas su PLC 
siena ir statybininkas jį įkaina
vo. Pakeičiant sienų medžiagą, 
galėtume pastatyti sporto aikš
tėje pastatą, kainuojantį 13 pro
centų daugiau nei dabar pla
nuojama. Projekto kaina dras
tiškai nepasikeistų, bet reikia 
suprasti , kad pastatas neat
rodytų, kaip egzistuojančio cen
tro dalis, nebūtų iš plytų, o būtu 
iš betono (prie-cast eonerete 
panels). 

Sausio 15 d. Jaunimo rūmų 
komitetas šį reikalą savo posė
dyje diskutavo ir priėjo išvados, 
kad geriausias sprendimas cen
trui yra palikti projektą, kaip 
originaliai paruoštas, pristatyti 
Jaunimo rūmus prie dabartinio 
PLC pastato ir prie Lietuvių 
fondo salės. 

Sausio 16 d. Pasaulio lietu
vių centro taryba posėdyje taip 
pat šį reikalą persvarstė ir dar 
karta balsavo, 12 balsų už ir 
vienas prieš. Nutarta pastatą 

statyti, taip, kaip yra suprojek
tuota. 

Norėčiau paaiškinti, kodėl 
taryba ir komitetas padarė to
kius sprendimus, išvardinsiu 
pagrindines priežastis. 

1. Centras galės ruošti di
desnius renginius viename, 
tame pačiame pastate, bus kur 
kas praktiškiau kuomet nerei
kės vaikščioti per lauką iš vieno 
pastato į kitą. nešioti kėdes, 
arba tikrinti, kad visos durys 
uždarinėtos, ar iš čiaupų nevar
va vanduo, praktiškesnis admi
nistravimas. 

2. Bočių menė galės būti 
daug naudingesnė, bus galima 
naudoti šį gražų kambarį ruo
šiant vaišes, kuomet bus rengia
mi koncertai, pokyliai ar sporto 
žaidynės, architektūrinis komp
leksas bus kur kas geriau iš
naudojamas. 

3. Visą administravimą vyk
dytų viena valdyba. Abejojama. 
ar viena administracija pajėgų 
administruoti du skirtingus 
pastatus. Turint dvi adminis
tracijas skirtųsi norai ir atsa
komybė, PLC narių interesai 
būtų skaldomi. Viena adminis
tracija yra pats tinkamiausias 
būdas išlaikyti centrą. 

4. Sutaupome žemę, PLC 
sklypą. Sporto aikštė yra puiki 
vieta projektui plėsti, ar tai 
senelių namų statybai, butų 
kompleksui, ar dar kam kitam. 

Iš la ikant nesuskaldytą sklypą, 
i šs i la ikome t am tikrą lanks
tumą. I m a n t patį blogiausią 
atvejį, sakykim, centras atsi
r anda sunkioje finansinėje būk
lėje, dalį sklypo būtų galima 
lengvai parduoti namų statybai . 

5. Pr i jungto pas ta to pr ie 
daba r t i n io centro s ta tyba ir 
adminis t ravimas yra pigiau nei 
a tski ras pas ta tas . 

Taryba, Jaunimo rūmų ko
mite tas ir visi tie, kurie šį pro
jektą ruošia, supranta, kad pri
jungiamas pas ta tas sukėlė ne
malonumų grupei žmonių, ypač 
butų savininkams centre. Mes 
pasižadėjome su jais dirbti ir 
bandysime nuoširdžiai spręst i 
jų rūpesčius. Jei centras bus 
aktyvus, tai jo vertė nekris, o di
dės. Centro gyventojams norime 
pastatyt i atskirą įėjimą, tuomet 
jie galės išsaugoti privatumą, 
norime įrengti atskirą kiemą, 
ypač t iems, kurie neteks savo 
butuose saulės. Norime dirbti 
kar tu , kad žmonės nesijaustų 
nuskr iaus t i . 

Žinome, visi nesu t iks su 
šiuo mūsų sprendimu, bet gal 
geriau supras kodėl tokį spren
dimą padarėme , p r i s t a t y t a s 
p a s t a t a s yra pa ts ge r i aus ias 
va r ian tas centrui ne tik dabar , 
bet ir planuojant centro ateitį. 

Algis R u g i e n i u s , J r . 
Pasaulio lietuvių centro 

tarybos pirmininkas 

N a m a m s p i rk t i pasko los 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

„DRAUCO SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773 585 9SOO 
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