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Šiame 
numeryje: 
Iš ateit ininkų veiklos. 

2psl. 

Gana pilstyti iš tuščio \ 
kiaurą. Daug ką 
šiandien pasako 
1960-ųju dokumentai . 

3psl. 

Mūsų šeimose. Ledo 
viešbutis. Apie „Soc. 
Security" išmokas. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Knygų mugė Vilniuje. 
Susipažinkime su Alfu 
Pakėnu. „Cavalleria 
rusticana". Pasaulio 
lietuvių kūrybos ir 
mokslo simpoziumas. 
2004-ieji Lietuvių 
rašytojų draugijoje. 

Naujausi televizoriai. 
Verslo genijaus sėkmė 
krištolinio bokšto 
atspindžiuose. 

5 psl. 

Renginių kalendorius. 
7 psl. 

Prasideda Draugo 
fondo pavasario vajus. 
Kun. dr. Rimantas 
Gudelis LTSC. 

8 psl. 

* Šiauliuose tęs ias i t a r p 
t au t in i s ITF ser i jos j aun iu 
(iki 18 m e t u ) „Mayor's Cup 
2005" teniso turnyras. Vaikinų 
vienetų varžybų ketvirtfinalyje 
keturiolikmetis Ričardas Be
rankis penktadieni 6:2, 1:6. 6:7 
(4:7) pralaimėjo Didžiosios Bri
tanijos atstovui Konstantin Ka-
laitz bei pasitraukė iš tolesnių 
varžybų. Merginų vienetų tur
nyro pusfinalyje žais dvi Lietu
vos tenisininkės —Irina Cybina 
ir Julija Gotovskytė. 

* Antrąją p e r g a l ę ULEB 
Eurolygos Top 16 turnyro 
k e t u r i ų komandų D grupės 
antrojo rato varžybose iškovojo 
ir grupėje pirmauja nugalėtojo 
titulą ginantis Tel Aviv „Mac-
cabi" su Šarūnu Jasikevičiumi, 
ketvirtadienį namuose 85:84 
įveikusi Siena „Montepaschi" 
komanda, kurioje žaidžia Min
daugas Žukauskas. Pergalingą 
tritaškį, likus 22 sekundėm iki 
susitikimo pabaigos, pelnė Š. 
Jasikevičius. 

* J u n g t i n i u o s e Arabų 
E m y r a t u o s e vyks tanč iame 
WTA seri jos „Dubai Duty Free 
Women's Open" moterų teniso 
turnyre, kurio prizų fondą su
daro 1 mln. JAV dolerių, finale 
žais amerikietė Lindsay Daven-
port. ir serbe Jelena Jankovič. 

Naujausios 
žinios 

' E u r o įvedimas Lietu
voje trati t u rė t i įtakos mobi
liojo ryšio karnoms. 

* Se imas p a v a s a r i o sesi
joje spręs k laus imą dėl J. Ra-
mono ir A Balsienės mandatų 
panruk'rnmo. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.633 LT 
; ET-R 3 452 LT 

Mindaugas Jurkynas: nesinorėtų būti Baltijos italais 
Vilnius, kovo 4 d. (ELTA) — 

Kaip sąmoningi piliečiai esame 
suinteresuoti Vyriausybės stabi
lumu, nepaisant to, už ką balsa
vome per rinkinius. Visi nori nu
sistovėjusių politinių procesų, 
aiškios pozicijos ir opozicijos, 
pastovaus teisinio pagrindo, 
verslo aplinkos. 

Tačiau neseni koalicijos su
sikir t imai , prasidėję Algirdo 
Butkevičiaus ir Viktoro Uspas-
kicho „pasikandžiojimu" dėl 
struktūrinių fondų bei pernelyg 
skubotais premjero grasinimais 
atsistatydinti, virto nesusikal-

D. Kuolys: 
reikia atsisakyti 

principo 
,,nesėdžiu -

nekaltas" 
Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) depolitizavimas, sustip
rinta valstybės tarnautojų eti
kos priežiūra, valstybės tarny
bos reguliavimo reforma - visa 
tai turėtų padėti sugrąžinti vi
suomenės pasitikėjimą politi
kais bei valdininkais. 

Tokius pasiūlymus pateikė 
Pilietinės visuomenės instituto 
direktor ius Darius Kuolys, 
Žmogaus teisių stebėjimo insti
tuto direktorius Henrikas Mic
kevičius, Lietuvos laisvosios 
rinkos (LLRI) prezidentas Ug
nius Trumpa ir „Transparency 
I n t e m a t i o n a r Lietuvos sky
riaus direktorius Rytis Juoza
pavičius. 

R. Juozapavičius pabrėžė 
etikos kodekso būtinybę, nes 
valstybės tarnautojai ir parei
gūnai, neišgirdę kaitinamojo 
teismo nuosprendžio, linkę elg
tis taip. lyg nieko nebūtų nuti
kę. 

„Politikai turėtų sulaukti 
etinio įvertinimo. Reikia 
ins t rumento , kuris pateiktų 
tarpinę nuomonę tarp teismo 
nuosprendžio 'kaltas' ir 'nekal
tas'", sakė R. Juozapavičius, 
pr idurdamas, kad tam reikia 
kurti etikos kodeksus. 

Už etikos pažeidimus, pa
sak R. Juozapavičiaus, galėtų 
būti taikomos įvairios nuobau
dos, p radedan t atleidimu iš 
darbo, baigiant senatvės pensi
jos mažinimu, jei buvo keletas 
etikos kodekso pažeidimų. R. 
Juozapavičiaus manymu, valdi
ninkai turėtų deklaruoti ne tik 
savo pajamas, bet ir išlaidas. 

J a m pritarė ir Darius Kuo
lys, sakydamas, kad valstybė 
nebus pakankamai civilizuota, 
kol nebus įdiegti tokie etikos 
kodeksai. „Valstybė nebus civi
lizuota tol, kol nebus atsisakyta 
principo 'nesėdžiu - nekaltas™, 
sakė D. Kuolys. 

Kitas svarbus žingsnis didi
nant is visuomenės pasitikėji
mą politikais būtų STT depoli
tizavimas. 

„Tokios įstaigos direktorius 
turi būti vos ne anoniminė figū
ra - juk kalbame apie slaptą 
agentūrą", sakė H. Mickevičius. 

Jo teigimu, STT turi stip
rinti savo veiklos teisėtumą, 
nes ne itin profesionalus jos 
darbas galėjo lemti ir kitokią 
Vilniaus mero bylos baigtį. 

H. Mickevičius siūio korup
cijos bylų teisminio tyrimo sta
diją perkelti į teismus, nes tai 
padėtų sumažinti įtaką ir spau
dimą prokurorams. 

Pasak spaudos konferenci
jos dalyvių, tik tokios priemo
nės galėtų padėti išspręsti šiuo 
metu užsitęsusią politinio pasi
tikėjimo krizę. 

bėjimu dėl mokesčių. Vyriausy
bės rūmas aižėja? Nesinorėtų 
būti Baltijos italais su kas pus
metį besikeičiančiais kabine
tais, bet ekonominės strategijos 
nevienalytiškumas rodo rimtus 
nesutarimus, kurie vis dėlto yra 
gana „natūralūs" — mat ideolo
ginio pagrindo neturinčios par
tijos blaškosi pagal interesų 
grupių užgaidas ir spaudimą. 

Po Seimo rinkimų turime 
postnomenklatūrinę, išoriškai 
— kairiojo centro, tačiau ne ide
ologijomis, o interesais ir pos
tais grįstą koaliciją. Kur besi 

njrštu, ten pataikysi į nomen
klatūros atstovus. Nors daugu
ma jų įrodė lojalumą, valstybin
gumui, tai nereiškia, kad jie iš
siugdė vertybines orientacijas 
politikoje — veikiau stebėjome 
politinio prisitaikymo elgseną. 

Lietuvos demokratinė darbo 
partija (LDDP), ilgą laiką va
dinta nomenklatūros bastionu, 
ploję katučių, prarydama senuo
sius socialdemokratus organi
zaciškai ir ideologiškai. Seno
sios Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) elitas, išstum
tas i5 politinės orbitos (Vytenis 

Andriukaitis, Aloyzas Sakalas) 
arba šiltai „įvyniotas" į postus, 
užsiima vykdomąja veikla. 

Tiesa, dabartinė LSDP keti
na ne t rukus svarstyti savo ideo
logines gaires, mat supranta, 
kad nokdaunas rinkimuose ver
čia gręžtis į politikos vertybes, 
apie kur ias politologai šūkauda
mi prarėkė gerkles. Ideologija 
svarbi ne tik partijos pavadini
mui ir r inkimų programai, bet ir 
realiai jos veiklai. 

LDDP ne kartą kai t in ta 
stambių verslo ryklių protegavi
mu apeinant rinkėjų lūkesčius. 

Sostines meras Arturas Zuokas, praėjęs pro simbolinius vartus ir perkirpęs lininę virvę, atidarė tradicinę Ka
ziuko mugę. Pirmasis mugės pirkėjas — miesto meras nusipirko medinį kočėlą ir iš cinamono "rakštelių pagamin
tą kvapnų suvenyrą. Pilies gatvės pradžioje mugės lankytojus pasitiko tradiciniu „Kaziuko laikraščiu" mojuojan
tys leidėjai, duonos ir riestainių pilni vežimai. Dirbinius siūlė daugiau kaip 500 amatininkų iš Lietuvos, Lenkijos, 
Latvijos ir Baltarusijos. Mugę aplanke ir prezidentas Valdas Adamkus (nuotr.), jis bendravo su prekiautojais, nu
sipirko Kaziuko riestainių. Valdo Kopūsto 'ELTA1 rmotr. 

Prezidentas pirmadieni paskelbs, 
ar vyks į Maskvą 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus 
pirmadienį paskelbs, ar jis vyks 
į Maskvą švęsti pergalės prieš 
nacių Vokietiją 60-mečio. 

Viešose diskusijose dėl Lie
tuvos prezidento dalyvavimo iš
kilmėse Maskvoje vyrauja bal
sai, raginantys nevykti į Mask
vą. Pre įdentą nevykti į Mask

vą viešame pareiškime ragino 
daugiau nei pusšimtis Lietuvos 
istorikų. Pasaulio lietuvių ben
druomenė, Amerikos lietuvių 
taryba, trylika laisvės kovų da
lyvių organizacijų ir kt. 

Tačiau visuomenės apklau
sos parode, jog pritariančių ke
lionei į Maskvą Lietuvoje yra 
daugiau nei nepritariančių. 

Jaunimas šv. Kazimierą mini 
maldoje, vaikai — piešiniuose 

Vaikų piešinių paroda Mokytojų namuose. Tomo ČerniSevo 'ELTAį ntiotr 

Vilnius, kovo 4 d. (ELTA) 
— Penktadienį pradėtas minėti 
vienintelis tautos šventasis — 
šv. Kazimieras. 

Šventosiomis Mišiomis Vil
niaus arkikatedroje, kurias au
kojo Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas Audrys Juozas Bač-
kis, prasidėjusios šv Kazimiero 
iškilmės tęsis visą šeštadienį ir 
baigsis pamaldomis už Lietuvos 
jaunimą. 

Netradicinį vaikų požiūrį į 
šventąjį atspindi Vilniaus vaikų 
ir jaunimo meno galerijoje ati
daryta paroda ,.Šv. Kazimieras 
— Lietuvos globėjas". 

Istorija liudija, jog didžiojo 
kunigaikščio Kazimiero ir Jad
vygos sūnus gimė 1458 m. spa
lio 3 d. Krokuvoje, mokėsi kuni
gaikščio dvare pas Joną Dlugo
šą, dalyvavo mūšyje prie Ven
grijos. Mirė nuo džiovos 1484 m. 

Nors tiksliai žinomi tik šie 
Lietuvos globėjo gyvenimo fak
tai, istorikas Paulius Rabikaus
kas yra radęs dokumentų, bylo
jančių, kad Kazimieras turėjo 
puikią iškalbos dovaną. J a u 
septyniolikos metų jis sakė svei
kinimo kalbas į dvarą atvyk
s tant iems karal iams bei pa
siuntiniams. 

Milijonus 
partijai sunešė 

bedarbiai 
Viln ius , kovo 4 d. (BNS) — 

Pernai vien septynių didžiųjų 
šalies partijų oficialios išlaidos 
•viršijo 23 mln. litų. Pasirodė, 
jog ta rp milijonus politikams 
sunešusi asmenų — pensinin
kai, bedarbiai ar žmonės, gyve
nan tys iš socialinių pašalpų. 
rašo „Lietuvos rytas". 

Tokių pavienių dosnių au
kotojų itin gausu Socialdemo
kra tų partijos rėmėjų sąraše. 

Kai kurie vos galą su galu 
sudur iantys aukotojai įnašais 
nenusileido po 10,000 litų arba 
daugiau atseikėjusiems minis
t rų pareigas einantiems parti
jos vadovams. 

Valdančiajai daugumai pri
k l ausan t i Socialdemokratų 
partija surinko daugiau kaip 
2.3 mln. litų. 

Ją aplenkė tik per 2.5 mln. 
litų pajamų turėjusi Darbo par
tija. 

Part i jų ataskai tas ket ina 
patikrint i Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK). Bus tikrinama. 
a r partijos nepažeidė Politinių 
partijų ir politinių kampanijų 
f inansavimo bei finansavimo 
kontrolės įstatymo tvarkos. 

Rudenį įsigaliojusios įstaty
mo pataisos numato, kad parti
jas gali remti tik fiziniai ir pri
vatūs juridiniai asmenys. Nuo 
rudens per metus vienas rėmė
jas tur i teisę paaukoti partijai 
37,500 litų. 

Pasak VRK pirmininko Ze
nono Vaigausko, bus pasitelkti 
i r mokesčių inspektoriai J ie 
aiškinsis, ar pavienių rėmėjų 
partijoms paaukotos sumos ne
viršija 10 proc. metinių jų 
pajamų. Tokie atvejai bus vieši
nami. 

Politologijoje tai vadinama de
mokratijos deficitu, o ūkiškai — 
užslėptu lobizmu ar net korup
cija. 

Šiaurės šalyse vien trišaliai 
susitarimai ta rp vyriausybių ir 
interesų grupių (darbdavių, 
profsąjungų) kelia nepasiten
kinimą dėl demokratijos riboji
mo. 

Nesena prof. Bronislovo 
Genzelio savos partijos kritika 
yra sveikas racionalumo grū
das, verčiantis susimąstyti apie 
LSDP ateities ideologijos vekto
rių. Nukel ta į 7 psl. 

Knygoje — 
pasaulio 

galingųjų 
atsiminimai 
Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 

Seime pristatyta europarla-
mentaro Justo Vinco Paleckio 
sudaryta knyga „Lietuva pa
saulio galingųjų akiratyje 
1988-1991 metais", kurią iš
leido leidykla „Algimantas". 

„Ši knyga verčia skaitytoją 
galvoti, atsirinkti kas yra me
las, kas yra tiesa, o kas yra tarp 
melo ir tiesos. Ji taip pat yra 
panaši į detektyvą. Kaip atsiti
ko, kad ta maža galimybė at
kurti nepriklausomybę išsipil
dė?", pristatydamas knygą sakė 
Nepriklausomybės Akto signa
taras J. Paleckis. 

Knygoje skelbiami tuometi
nių didžiųjų pasaulio valstybių 
vadovų atsiminimai apie Lie
tuvos siekį atkurti savo nepri
klausomybę, šio siekio įtaką 
tarptautinei politikai. 

„Lietuviai viską sužlugdys. 
Jie beveik niekada nebuvo lais
vi. Kai buvo, tai režimas — dik
tatūra. Pasigailėjimo verti žmo
nės. Suprasčiau, jei Gorbačiov 
turėtų griebtis jėgos", tokius 
buvusio Prancūzijos prezidento 
Francois Mitterand žodžius, 
pasakytus 1990 m. kovo 11-ąją, 
atsiminimuose cituoja buvęs jo 
patarėjas Jacąues Attali. 

Knygoje taip pat skelbiami 
buvusio Sovietų Sąjungos pre
zidento Michail Gorbačiov, Vo
kietijos kanclerio Helmut Kohl. 
Didžiosios Britanijos premjerės 
Margaret Thatcher, buvusio 
JAV prezidento George Bush. 
buvusio JAV Centrinės žvalgy
bos valdybos direktoriaus Ro-
bert Gatės, atsiminimai apie 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą. 

Lietuvių 
svajonės 

keliauti į JAV 
be vizų pildosi 

Vilnius, kovo 4 d. (Lietuvos 
televizijos naujienų tarny-
ba/DELFI) — Lietuvos piliečių 
svajonės keliauti į Ameriką be 
vizų artėja prie tikrovės. 

Lietuvos televizijos žinio
mis, JAV valstijos pradėjo vyk
dyti prezidento George W. Bush 
prieš savaitę Bratislavoje duotą 
pažadą keisti vizų režimą. 

Neoficialiomis žiniomis, 
Valstybės departamentas pa
rengė vizų režimo atsisakymo 
Centrinės Europos ir Baltijos 
valstybėms planą. 

Jame numatyta, kad Ame
rikos ambasados šiose šalyse 
peržiūrės savo reikalavimus, 
kurie šiuo metu taikomi valsty
bių piliečiams, kreipiantis dėl 
turistinių ir verslo vizų. 

Rusija laiko 
„keistu 

A. Paulausko 
pareiškimą 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas „paskelbė 
labai keistą pareiškimą apie 
tai, kaip jis įsivaizduoja užsie
nio diplomatinio korpuso darbą 
Vilniuje". Taip Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovai 
apibūdino A. Paulausko inter
viu radijo stočiai „Žinių radi
jas". 

Kaip teigia Rusijos URM, 
A. Paulauskas „apkaltino Ru
sijos diplomatus tuo, kad jie 
pernelyg domisi politiniais pro
cesais Lietuvoje, stengiasi susi
tikti su parlamentarais". 

„Nemanome, kad Lietuvos 
parlamento vadovui nėra žino
ma, jog būtent gauti informaci
jos apie salį, kurioje dirbama, 
yra vienas svarbiausių bet ku
rios diplomatines tarnybos už
davinių", pabrėžė Rusijos L~RM 
darbuotojai. 

Pastaruoju metu, pabrėžė 
Rusijos L~RM darbuotojai, atsi
rado pagrindo manyti, kad A. 
Paulauskas yra prieš geresnį 
mūsų šalių savitarpio suprati
mą. Tokią išvadą, anot jų, gali
ma daryti, turint omenyje „at
kaklias Seimo pirmininko re
komendacijas prezidentui Val
dui Adamkui nedalyvauti 
Maskvoje vyksiančiose iškil
mėse. 

Darbą pradėjo naujasis Lenkijos 
ambasadorius 

Janusz Skolimowski 
Mykolo Ambrazo ELTA) nuotr 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Prezidentui Valdui Adamkui 
skiriamuosius raš tus įteikė 
naujasis Lenkijos ambasado
rius Janusz Skolimowski. 

Siame poste jis pakeitė nuo 
2001 m. Vilniuje dirbusį Jerzy 
Bahr. 

Priimdamas ambasado
riaus skiriamuosius raštus, V. 
Adamkus pabrėžė, kad „šian
dieniniai Lietuvos ir Lenkijos 

kaimyniniai santykiai yra nuo
širdaus, bendromis vertybėmis 
ir interesais pagrįsto bendra
darbiavimo pavyzdys". 

„Mes noriai dalijamės vis
kuo, ką turime geriausio: kul
tūros, mokslo ir meno laimėji
mais. Mūsų kariai kartu daly
vauja taikos palaikymo misi
jose Irake ir Afganistane. 

Mūsų diplomatai bendro
mis jėgomis siekia, kad Euro
pos Sąj- r.gos kaimynai Rytų 
Europoje žengtų ekonominių ir 
teisinių reformų keliu, kurtų 
demokratines ir atviras visuo
menes", kalbėjo Lietuvos vado
vas. 

Savo ruožtu, naujasis 
ambasadorius J. Skolimowski 
pabrėžė, kad Lietuvos ir Len
kijos prezidentų bendradarbia 
vimas sprendžiant Ukrainoje 
kilusią politinę krizę parodė, 
kokių puikių rezultatų galima 
pasiekti dirbant drauge 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą siųsti: 
V i d a i Kupryte i c / o Draugas 

4 5 4 5 W 6 3 St Ch icago , IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@atei t is .org 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE — II 

MATAS ČYVAS 
T a r p K a l ė d ų ir N a u j ų j ų m e t ų a p i e 6 5 m o k s l e i v i a i a t e i t i n i n k a i suva
ž i a v o į D a i n a v o s s t o v y k l a v i e t ę M o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų są jungos 
r u o š i a m i e m s a t e i t i n i n k ų i d e o l o g i j o s k u r s a m s . P e r e i t ą šeš tad ien į 
p r a d ė j o m e s p a u s d i n t i M a t o Č y v o kursų k r o n i k ą . Š i a n d i e n ą t ę 
s i a m e j o p a s a k o j i m ą a p i e t e n i š k l a u s y t a s p a s k a i t a s . 

N E T I K Ė T A S S V E Č I A S 

Pirmąją kursų dieną per 
pietus, nustebome, kad Daina
voje pasirodė Lukas Laniaus-
kas, kur is rudenį įstojo į jėzuitų 
ordiną Lietuvoje. Šventėms su
grįžęs į JAV aplankyti savo šie-
mą, Lukas paskyrė vieną dieną 
savo draugams—moksleiviams 
a te i t in inkams. Savo pasirinktą 
temą „Pašaukimas", jis pradėjo 
i š t rauka iš Šventojo rašto, ku
rioje pasaky ta , kad mes visi 
esame Kris taus pašaukti. Lu
kas uždavė klausimą: „Kaip 
mes atsil iepiam į Jo šaukimą?" 

Pasak prelegento, pašauki
mai būna bendri ir asmeniški. 
Bendrasis pašaukimas yra būti 
geru atei t ininku, būti Kristaus 
atvaizdu. Asmeniškas pašauki
mas priklauso nuo asmens ta
lentų, pomėgių, Dievo suteiktų 
dovanų. Asmuo gali r inkt is 
sukur t i šeimą, gali stoti į dva
sinį luomą, gali būti ir laisvas ir 
savo laiką bei talentus paskirti 
žmonijos gerovei. Asmeniškam 
p a š a u k i m u i reikia ruošt is . 
Taigi, jeigu savyje jaučiu, kad 
galiu būti daktaru , turiu to siek
ti mokslu. Jeigu turiu pašau
kimą sukur t i šeimą, tur iu įsi
gyti profesiją, kad savo šeimą 
galėčiau išlaikyti. Bet pašauki
mas nė ra vien profesijos pa
rinkimas. Greičiau, tai yra gy
venimo kelio parinkimas, per 
kurį geriausiai galiu išreikšti 
meilę Kristui ir artimui. 

Kiekvienas pašaukimas yra 
išaukšt intas , jei per jį mes tę-
siam Kris taus darbą, jei mes 
campame Kris taus rankos , 
"Ojos ir akys šioje žemėje. 

ANTROJI DIENA 
" MAS 'R LOGIKA 

Antrą kursų dieną kursan-
ai buvo suskirstyti į dvi grupes 

~>agal amžių. Viena grupė susi-
inko žiūrėti filmo kol kiti klau

sėsi paskaitos, o po pietų grupės 
snsikei tė vietomis Žiūrėjome 
*iimą „The Mission", ir po to 
k=irtu su kursų ruošėjais Vai
niumi Aleksa ir Julija Krumply-
te filmą aptarėme. Filmas buvo 
par inktas nes jis taip gražiai pa-

žod ziai, zodžiaižodžiai!!! 

Čikagos Prano Diel ininkaičio/Part izano D a u m a n t o kuopos p i rmo ir antro skyriaus jaunutės vasario mėnesio 
susir inkime kalbėjo apie „žodžius, žodž ius , žodžius". Susirinkimo metu tuos uždėjo a n t galvos, pas igamindamos 
iš laikraščių popierines kepures. Nuot rauko je iš kairės sėdi Katarina Majauskaitė, N ida Aleksaitė, Lija H o f f m a n , 
Ula Lapkutė , Olivija Petry. Stovi, iš kairės Viktorija Annarino, būrelio padėjėja Daina Annar ino , D a i n a Polikaitytė, 
Sabyna Sandoval ,Mar i ja Čyvaitė, Emilija Razmaitė , Gintarė Daulytė, Nerija Čuplinskaitė, Seselė Laimutė, Julija 
Ž l ioba i tė , ir būrel io padėjėja Alexa Razmai tė . Nuot rauka Dainos Čyvienės 

rodė kaip galima savo tikėjimą 
skirtingais būdais įgyvendinti. 
Filmo pagrindiniai personažai 
— du kunigai: vienas kunigas 
kovojo kardu, kitas taikiu būdu. 

Andrius Kazlauskas iš Bos
tono kalbėjo apie logiką. „Tai 
žmogaus elgesio ir taisyklių 
pagrindas", tvirtino paskai
tininkas. Lyginome vakarietiš
ką galvojimą su ateitininkų 
mąstysena. Vakarų civilizacijoje 
vertinamas tur tas , pasisekimas, 
garbė ir laisvė. Nors ateitinin
kai veikia Vakaruose, jų verty
bės kitokios. Ateitininkai remia
si Kristaus mokslu, penkiais 
principais, meile, nemirtinga 
siela. 

Ateit ininkai pasisako už 
amžinąsias vertybes. Kiekvie
nas iš mūsų turi tas vertybes 
patys pasisavinti, ir tai reika
lauja logiško mąstymo. Aš 
pasisakau už Kristų. Kodėl? 
Pirmausią, esu Jo kūrinys. Esu 
į Jį panašus, turiu nemirtingą 
sielą, tikiu į amžiną gyvenimą. 
J i s mums pažada, kad visados 
bus su mumis. 

Kalbėtojas iškėlė klausimą, 
„Kaip elgtis su kitaip mąs
tančiu žmogumi?" Geriausia ra
miai pasikalbėti . Visuomet 
svarbu kitą žmogų gerbti, todėl 
reikia jį išklausyti ir įvertinti jo 
argumentų logiškumą. Jei nesu
tinkam, tada geranoriškai, be 
užgauliojimų galima pareikšti 
savo nuomonę. 

Vakare vadovai suorganiza
vo „Ateitininkų vakarą". Grupė
mis ėjom nuo stoties į stotį. Vie
nur skaitėme ištraukas iš atei
tininką knygų ir žurnalų, kitur 
susipažinome su ypatingomis 
ateitininkų asmenybėmis. 

TREČIOJI DIENA: KŪRYBA, 
MOKSLAS IR UŽDUOTYS 

Iš pat ryto Vainis Aleksa ir 
Julija Krumplytė moksleiviams 
davė įdomų uždavinį: supla
nuoti 2010 metų Žiemos kursus. 
Reikėjo pasirinkti kursų temą, 
sukurti plakatą, sugalvoti įdo
mias paskaitų temas ir supla
nuoti vakar ines programas 

Buvo nelengva per vieną valan
dą visus kursus „suklijuoti", bet 
šiaip taip padarėm. Viens po 
kito paaiškinome savo planus. 
Buvo įdomu, kad daugumos 
mintys buvo panašios. Pasirodė 
noras toliau tęsti moksleivių 
sąjungos veiklą ir supratome, 
kad ateityje, gal vienas iš mūsų 
taps Moksleivių centro valdybos 
pirmininku ar pirmininke. 

Po pietų, ir iš tiesų po 
kiekvieno valgio, klausėmės 
savo draugų trumpų prakalbų. 
Kiekvienas 10-tokas, 11-tokas. 
ir 12-tokas paruošė kelių minu
čių kalbelę, kurią viešai prieš 
visą stovyklą turėjo pasakyti. 
Vienam kitam gal ir „kinkos" 
drebėjo, bet visos paskaitos 
buvo kažkuo įdomios, juokingos, 
ar jaudinančios. Prakalbų 
temos buvo įvairios, nuo atos
togų iki lietuviškų organizacijų, 
nuo šeimos nuotykių iki žuvavi-
mo. 

Po pietų jaunesnieji kursan
tai kartu su Viktutė Sušinskaite 

rodančios ypatybės yra kai 
sukur i ką nors, rizikuoji, 
perdirbi, apmąstai, nusiramini, 
pašalini kitas mintis, persijun
ki užduotimi, pažvelgi į kas
dieniškus dalykus iš kitos per
spektyvos ir savęs nekritikuoji. 
Kuriant reikia turėti aiškų 
tikslą. Reikia įsibėgėti ir nesu
stoti. Kūryba yra kaip dėlionė. 
Įdomus buvo „smegenaudra-
vimas" (brainstorming), Vyto 
sukurtas žodis, arba Lietuvoje 
vadinamas „minčių lietus". 
Atskiruose būreliuose „smege-
naudravome"— susirinkę įvai
r i u s pasisakymus iš jų su
kūrėme ateinančios Dainų šven
tės ženklą. Baigiant, Vytas 
mums parodė savo kūrybą ir 
kokį jis sukūrė Dainų šventės 
ženklą. 

Vakare vyko „Literatūros 
vakaras". Grupėmis išsiskris-
tėme per Baltuosius rūmus 
ruoštis. Kiekvienai grupei buvo 
paskirtas eilėraštis. Jį perskaitę 
piešėm piešinius, tarsi išversda-

Straipsnio autorius Matas Čyvas apsuptas moksleivėm ate i t in inkėm MAS 
ž iemos kursuose, Dainavoje. !š k. V i t a Reivydaitė, Inga Moss, Matas 
'_yvas. C iną Gylytė, Lina Poskočimaitė ir Daina Norušytė. 

Nuotrauka Liudo Landsbergio 

aptarė gero mokymosi įpročius. 
Vyresnieji klausė Vyto Čuplins-
ko paskaitos „Kūrybingumas". 
Kūrybingumas yra gebėjimą? 
išsireikšti, padėti kitiems ir to
bulinti pasaulį. Ką nors sukū
rus, gauname pasitenkinimą. 
Per savo kūrybą galime kitus 
teigiamai paveikti. Kai daliniesi 
savo kūryba su kitais, pats kyli 
ir kitus keli. Kurdamas išspren-
di klausimus ir problemas ir 
žengi pirmyn. Kūrybingumą 

mi ten išreištas mintis iš vieno 
žanro (eilės) į kitą (vaizdai). Ne
gana to, tada rašėme dainą 
pagal mums paskirtą muzikos 
žanrą, kaip antai, roką, operą, 
kaimo muziką ir t.t. Vakaras 
praėjo smagiai. Taip įpusėjo 
2004 m. Žiemos kursai. 
Čia dar ne pabaiga! Kitą savaitę 
galėsite paskaityti apie Vėjo Liule-
vičiaus paskaitą ir kitus įdomumus 
š.m. žiemos kursuose. 

Čikagos moksleivių 
susirinkimas 

Sekantis Čikagos Kun. Alf. 
Lipniūno/prez.Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopos susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 11 d. 7:00 v.v. - 10 v.v. 
Ateitininku namuose, Lemonte. 

Stovyklos ženklo konkursas 

šią vasarą birželio 29-lie-
pos 4 d. Dainavoje įvyks Jubi
liejinė stovykla. Šiuo metu vyks
ta konkursas sukurti stovyklos 
ženklą. Visi kviečiami dalyvau
ti. Projektus siųsti iki kovo 16 
d. Lidijai Ringienei, 46 Long 
Cove Dr., Lemont, IL 60439. 
Daugiau informacijos apie sto
vyklą ir konkursą rasi te 
www.ateit is .org arba parašę 
stovykla@ateitis.org 

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

v iso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Mtdvvest Heart Specialiste 
15900 W. 1 2 7 * St. Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-*799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage, Edvvard ir Bmhurst ligoninėms. 

BDMUMDASV23NAS.MDMaC. 
ViDAUS LIGŲ G Y D Y T O J A S 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York. Elmhurst, IL 50126 

630-941-2609 J 
TERESĖ KAZLAUSKAS, MJD. 

Vaikų gydytoja 
1900 Pavlnia Pi.. Orland Park. !L 

Tel. 708-349-0887 
P-ikjauso Patos ir Christ ligoninėms 
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VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

J Ausy, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W College Drtve, Suite 208 
, Palos Heights, IL 60463 
\ Tel 708 3619199 

A 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, iegal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene 
redakcij a@draugas.org 

Administratorius - Valentinas Krumplis 
administracij a@draugas.org 

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

8kelbimai@draugas.org 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxo <uituniuTflBtynn(fcwmitiet#UĮOfn 

Dr. V1UUS MIKAmS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medtcal dinic 
10811 W. 143 S t Orland P a k . I L 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S Krgay Hwy, V\*3wbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA. MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Ekjin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGKMK 847-718-1212 
www.HHnoispain.corn 

EUGENE C. DECKER, DOS, PJC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Uetuvarrs smvartcys danfe u2 pnenaną toną. 
Sustenru Kabeli at^skai a*e lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, !L 
55 E WasMngton, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 706422-8260 

Dr. Vida I.PuodžiOnienė 
Healthy Cormectfon 
cjntrjpracBc * noraD 

OHc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201/202, Lockport,IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAJT1ENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, griwa ^mmrų 

(Ir migrenos), aportHų traumų i 
6645 W. Stanley Ave 

Benvyn. IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 706423-5155. 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

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

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

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VIUJA KERELYTĖ 
Amber Healtri Center 

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

aki ifit inktnra 
6420 W127 St #106, Pakš Hts, IL 60463 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūsiės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wi 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-4894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
• Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Hkjhvvay 

WHIowbrook, IL 6 0 5 2 7 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

v t tASJ.NBf lCKAS,MI3 . 
KARDOLOGAS-ŠFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 
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Tautiniu Šokių ansamblio 
„Spindulys" šokėjai, vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklau
somybės dienos proga atlikę 
programą Čikagos miesto 
centre, Daley plazoje. An
sambliui vadovauja Rasa 
Poskoclmiene. 

Dainos Čyvienės nuotrauka. 

DAUG KĄ SAKO ŠIANDIEN IR 1960-ŲJŲ DOKUMENTAI 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 5 d., šeš tad ien i s 

KGB rezervininkų skandalo 
įkarštyje į Seimo nario Antano 
Stasiškio pašto dėžutę buvo 
įmesta kažkada „visiškai slap
to" dokumento „TSR Sąjungos 
Aukščiausiosios tarybos pre
zidiumo įsako" kopija. Doku
m e n t a s datuotas 1960 m. 
gruodžio 1 d. Paantraštėje sako
ma: „Dėl asmenų, keliančių 
ypatingą grėsmę valstybei karo 
meto sąlygomis, sulaikymo ir jų 
įkalinimo pataisos darbų sto
vyklose". 

Ką norėjo pasakyti t ie, 
kurie tokiu būdu išplatino šį 
dokumentą? — paprašėme 
pakomentuoti patį Seimo narį 
A n t a n ą S tas i šk į buvusį pasi
priešinimo okupaciniam reži
mui dalyvį. 

— Aš nežinau, kodėl ta 
kopija pas mane atsirado, bet, 
aš manau , kad atsirado ne pas 
mane vieną, o daugelyje pašto 
dėžučių. Skirmantas Pabedins
kas , Laikinosios komisijos KGB 
rezervo reikalams tyrinėti 
pirmininkas, dėžutėje irgi sakė 
radęs. Manau, kad tas, kas to 
dokumento kopijas mėtė į 
dėžutes , jį sieja su šiandien 
diskutuojama KGB rezervo 
problema. 

Tiesiogiai gal šis dokumen= 
tas ir nedaug ką sako, bet man 
jis pasidarė įdomus pamačius 
datą — 1960 m. gruodžio 1 d. 
Tai laikotarpis, kai Stalino 
asmenybės kultas jau buvo pa
smerk ta s . Pasmerkti visi jo 
nusikalt imai, masinės represi
jos, piktnaudžiavimas valdžia. 
Komunistų partijai vadovauja 
Niki ta Chruščiov. Tuo metu 
politinių kalinių lageriuose jau 
buvo baigusios darbą visos va
dinamosios SSRS Aukščiau
siosios tarybos prezidiumo 
va rdu veikusios komisijos, 
kur ios peržiūrėjo visas kelių 
milijonų politkalinių bylas. Ir to 
rezul ta tas — trys ketvirtadaliai 
politkalinių, — apytikriai , 
mano vert inimu, — išėję į 
laisvę. Jų bylos arba buvo 
nu t r auk tos , arba jiems buvo 
sumažinta bausmė iki atbūto 
laiko. Kas buvo gavęs 25 metus, 
10 metų atbuvus jam buvo 
sumažinta bausmė iki 10 metų. 
Kas kalėjo 8 metus, jam bausmė 
sumažinta iki 8 metų ir pan. 
Lageriuose liko tik v ienas 
ketvirtadalis, gal net ir mažiau, 
gal apie 20 proc., kuriems baus
mė liko nepakeista ar 
nepakankamai sumažinta. 

Iš štai visi šie dokumente 
išvardintų grupių žmonės — 
vadinamasis antisovietinis ele
mentas (žr. dokumentai — vėl 
turėjo būti suvarytas atgal į 
lager ius . Suvaryta be jokios 
personal inės a t rankos, be 
atskirų sprendimų. Visi jie buvo 
paleisti 195.5—1956 m., tai yra, 
tik prieš keletą metų. Dabar jie 
turėjo būti suvaryti be teismo 
vien tik todėl, kad jiems buvo 
uždėta tam t ikra et iketė — 
buržuazinių nacionalistų vei

kėjų, nacionalinio pasipriešini
mo dalyvių iš Pabaltijo valsty
bių, Ukrainos, Čečėnijos, In
gušijos. Pavyzdžiui, tuo metu 
šimtaprocentinė čečėnų ir 
ingušų tremtis buvo pripažinta 
neteisėta ir jiems j a u buvo 
leista grįžti. 

Tuo metu jau buvo pa
smerkti Malenkov, Molotov, 
Kaganovič su prisišliejusiu 
Šelepin — visa vadinamoji 
antipartinė staliniečių grupė, o 
pasirodo dokumentas, kuris 
puoštų Stalino ir Berijos laiko
tarpį. Berija sušaudytas, o čia 
dokumentas, tiksliai atspidintis 
jo stilių. 

Tai liudija apie tuometinę 
vidinę Sovietų sąjungos politiką 
— visas tas demokratizavimas 
buvo tik butaforija. Tiesa, tai 
labai gražiai dera su garsiuoju 
1957 m. Sovietų Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumo įsaku, pasirašytu J. 
Paleckio, kuriuo buvo draudžia
ma į Lietuvą grįžti buvusiems 
politiniams kaliniams ir trem
tiniams. 

Įdomios mintys gimsta šį 
dokumentą lyginant su to meto 
pasaulio įvykiais. 1960 m. pa
baiga. Kuboje įsitvirtina Fidelio 
Castro režimas (nuo 1959 m. 
pradžios); po metų prasideda 
vadinamoji Karibų krizė; o po 
pusantrų metų JAV preziden
tas Kenedis iš Kubos iškrapšto 
Chruščiov ten nugabentas ba
listines raketas. Kubos krizė. 
Po pusės metų, 1960-ųjų rug
pjūčio mėnesį, pastatoma 
Berlyno siena. 

Visa tai labai įdomiai gula 
chronologiškai. Šis aukščiausio
jo lygio Sovietų sąjungos doku
mentas rodo, kad buvo suvokia
ma reali galimybė, vyko realus 
pasiruošimas karui. Sovietų 
sąjunga planavo ar bent prog
nozavo karą. Tai ne propagan
dinis pareiškimas, o Aukščiau
siosios tarybos įsakas. Tai, kas 
čia išvardinta, paver tus as
menimis, išeitų keli milijonai 
žmonių, kurie be teismo turėjo 
būti „sulaikyti ir uždaryti 
pataisos darbų stovyklose". Po 
to turėjo sekti labai dideli, 
sudėtingi pasiruošimo darbai. 
kaip šį įsaką įgyvendinti. 
Turėjo būti suplanuota, kas ir 
per kiek laiko tuos žmones 
suims, kur tuos milijonus 
žmonių patalpinti. Juos kažkas 
turėjo saugoti. Reikėjo supla
nuoti, kuo. kaip juos ten nu
gabenti, per kiek laiko visa tai 
turėjo būti įvykdyta. Kiek ko
kiame mieste, kokioje srityje 
tokių žmonių — būsimų kalinių 
— yra? Kas atsakingas už jų 
suėmimą? Visa tai kažkas 
turėjo suskaičiuoti, suplanuoti, 
surašyti. Turėjo būti paruošti 
lageriai ir tam buvo reikalingos 
milžiniškos lėšos ir pastangos 
įsako iniciatorius buvo KGB, 
todėl, be abejonės, jam atiteko 
tiek pasirengimo, tiek busimo 
įgyvendinimo reikalai. 

Visa tai vyko tuo metu, kai 
pasaulis vos ne plojo rankomis, 
kad Sovietų sąjunga demok
ratėj a, kad Chruščiov nori drau
gauti su pasauliu. Jeigu ta i 
būtų 1950-ųjų dokumentas, jis 
būtų neįdomus, bet čia 1960-ieji 
— naujosios Sovietų sąjungos 
era. 

Ar tas dokumentas buvo 
kada nors atšauktas ar kuo 
nors ir kada pakeistas, nežinau. 
Būtų įdomus platesnis istorikų 
komentaras. 

Svarstau, kodėl man šis 
dokumentas buvo pakištas da
bar? Matyt, tas žmogus ar 
žmonės norėjo pailiustruoti, ką 
turėjo veikti vadnamieji KGB 
rezervininkai. Kadriniai dar
buotojai nei Stalino laikais, nei 
tuo labiau Chruščiov laikais, 
nebūtų buvę pajėgūs tokio 
darbo atlikti. Nežinau, kokio 
pobūdžio 1960 m. buvo tas KGB 
rezervas, bet jeigu šis dokumen
tas išliko iš principo nepakeis
tas ir vėliau, tai ir paskutinės 

kartos rezervininkams karo ar 
ypatingosios padėties metu toks 
darbas būtų buvęs pavestas 
atlikti. 

Patys rezervininkai tikriau
siai nežinojo, kokius konkrečius 
darbus jiems būtų tekę atlikti ir 
kad būtų tekę vykdyti šiame 
dokumente nurodytas funkci
jas . O jeigu ir žinojo, tai tik 
aukščiausio rango padalinių 
vadai. 

Šis dokumentas šiandien — 
ka ip rentgeno apara tas — 
verčia pasižiūrėti į istoriją, ką 
tai reiškia KGB, Sovietų są
junga, diktatūra ir t.t. Ir mums, 
ir patiems buvusiems rezer
vininkams pravartu pagalvoti, 
nuo ko juos išgelbėjo Lietuvos 
nepriklausomybė — būten t 
j iems būtų tekę suimti savo 
kaimyną ar giminę, nes j is buvo 
„nacionalistas" ar bažnyčios 
tarnas. 

Parengė 
A. V. Škudaitė 

P.S. Pridedame 1960 m. įsako vertimą. 

Vertimas (iš rusų k.) 
Nepaskelbtinas spaudoje 

Ypatingos svarbos 
VISIŠKAI SLAPTAI 

TSR SĄJUNGOS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO 

ĮSAKAS 

Dėl asmenų, keliančių ypatingą grėsmę valstybei karo metu, 
sulaikymo ir jų įkalinimo pataisos darbų stovyklose. 

Siekdamas užtikrinti valstybės saugumą TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas nutaria: 

1. Pritarti Valstybės saugumo komiteto prie TSRS Ministrų 
tarybos siūlymui karo laikotarpiui sulaikyti ir įkalinti pataisos 
darbų stovyklose: 

• buvusius kapitalistinių valstybių žvalgybų agentus ir buvu
sius kapitalistinių valstybių žvalgybos organų oficialius darbuoto
jus; 

• asmenis, apie kuriuos yra rimti duomenys dėl jų šnipinėjimo, 
diversijų ir teroro ryšių su kapitalistinių valstybių žvalgybomis: 

• buvusius Ukrainos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 
Čečėnijos-Ingušijos nacionalistinio-banditiško pogrindžio buvu
sius vadeivas ir aktyvius dalyvius; 

• buvusius Didžiojo tėvynės karo ir pokario laikotarpio anti
tarybinių nacionalistinių ir karinių-fašistinių organizacijų 
Ukrainoje, Baltarusijoje. Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje vadovus ir 
aktyvius dalyvius; 

• buvusius antitarybinių organizacijų, vykdžiusių priešišką 
Tarybų valdžiai veiklą, vadovus; 

• asmenis, ėjusius vadovaujančias pareigas baudžiamuosiuose 
vokiečių-fašistinės kariuomenės daliniuose; 

• buvusius buržuazinių vyriausybių nanus; 
• bažnytinių ir sektų organizacijų, kurių dogmatika turi anti

tarybinę pakraipą ir fanatišką charakterį, vadeivas ir autoritetus. 
2. I-ame straipsnyje nurodytų asmenų įkalinimą į pataisos 

darbų stovyklas vykdyti respublikų, kraštų ir sričių KGB organų 
nutarimais, sankcionuotais respublikų, kraštų, sričių prokurorų, o 
taip pat karinių apygardų, priešlėktuvinės gynybos apygardų, lai
vynų ypatingųjų KGB skyrių nutarimais su karinių apygardų, 
laivynų karinių prokurorų sankcija. 

TSRS Aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininkas 

L. Brežnev 
TSRS Aukščiausiosios tarybos 

prezidiumo sekretorius 
M. G e o r g a d z e 

DANUTE BINDOK1ENE 

Gana pilstyti iš tuščio 
1 kiaurą 

Jantrąją „Draugo" apklausą: ar turėtų būti 
išviešinti KGB archyvai, taip pat atsiliepė 

keli šimtai žmonių. Kokia jų nuomonė? Pakaks 
pasakyti, kad tik du asmenys pasisakė, jog 
KGB archyvai neturėtų būti išviešinti... Kiti ne 
tik labai tvirtai pareiškė „taip", bet daugelis 
dar prirašė priežastis, dėl ko tai turėtų būti 
nedelsiant padaryta. 

Nors Lietuvoje speciali komisija nagrinėjo 
tik trijų aukštų valdžios pareigūnų atvejį, pa
aiškėjus, kad jie priklausė KGB rezervui, vals
tybėje, be abejo, yra daug kitų asmenų, akty
viai ar „pasyviai" dalyvavusių KGB veikloje. Ar 
apskritai buvo galima „pasyviai dalyvauti" šioje 
slaptoje tarnyboje, galėtų atsakyti tik jai pri
klausę arba gerai susipažinę su KGB sąranga. 
Viena iš pastarųjų savaičių pasisakymų 
Lietuvos žiniasklaidoje aišku: niekas negalėjo 
būti užverbuotas KGB tarnybai, jeigu pasiūly
mo i r kvietimo atsisakė. Vadinasi, visi priklau
siusieji įsijungė, žinodami, ką daro, tad tegul 
„nepučia muilo burbulų į akis". 

Lietuva netrukus švęs 15 m. laisvės sukak
tį, bet iki šiol buvusieji KGB aktyvistai bei re
zervistai, atrodo, tebesivadovauja įsitikinimu, 
kad turi ir toliau išlaikyti „paslaptį", diegte 
įdiegtą komunistinės santvarkos, ir apie pri
klausymą KGB nekalbėti, neprisipažinti jai pri
klausius. Kodėl? Juk KGB žlugo kartu su So
vietų Sąjunga, nejaugi ji tebegyvuoja ir su nusi
kaltusiais paslapties išdavimu gali „susitvar
kyti"? 

Kiek iš tikrųjų lietuvių tėvynėje priklausė 
KGB, turbūt niekad nepaaiškės. Kad kagė
bistų buvo visuose visuomenės sluoksniuose, 
net tarp dvasininkijos, tikrai yra aišku. Visgi 
būtina skirti priklausymą komunistų partijai ir 
priklausymą KGB. Pirmuoju atveju daugelis, 
norėdami siekti aukštojo mokslo, kopti karjeros 
laiptais, gauti geresnį darbą bei kitaip page
rinti savo ir šeimos gyvenimą, įsirašė į partiją, 
kurios kortelė atvėrė daug durų. Ypatingų įsi
pareigojimų tas priklausymas neužkrovė, ypač 
pastaraisiais dešimtmečiais. Žinoma, mes ger
biame žmones, kurie atsisakė pataikauti oku
pantui, bet ne kiekvienas turėto stiprią valią ir 

pakankamai patriotiškumo, kad galėtų tvir ta i 
laikytis savo principų. 

KGB atvejis — kitas. Tai buvo ta rnyba , per
sekiojanti okupuotų kraštų žmones, t a ikan t i 
jiems įvairias represijas už „nepaklusnumą" 
raudonajam komunizmui. Kagėbistų nusikal t i 
mai per visus okupacijos dešimtmečius y ra to
kie gausūs, tokie kruvini, kad jų „išbaltinti" 
neįstengs joks mojavimas trispalve. 

Kas gali užtikrinti, kad, reikalui iškilus ar 
progai pasitaikius, tų asmenų lojalumas bus 
savo tautai, ne Maskvos direktyvoms? KGB 
„savo žmones" mokėjo paruošti. Bet ir juos ga
lėtume skirstyti į dvi dalis: tuos, kur ie veikė 
atvirai ir uoliai atliko jiems pavestas funkcijas: 
ir tuos kitus, apie kuriuos galbūt n iekas neži
nojo, kurie savo darbą atliko tyliai, s laptai a rba 
buvo pasiruošę atlikti, jeigu atsirastų re ikalas 
ir būtų pašaukti į aktyvią tarnybą. Tai vadina
masis rezervas. 

Suprantama, kad KGB archyvų išviešini
mas yra pavojingiausias tiems „slapukams". 
Bet archyvai turi būti išviešinti bent dėl dviejų 
priežasčių: kad būtų išvengta šantažo, kai kar
tas nuo karto kažkas parodo pirštu ir sušunka : 
„tas buvo kagėbistas"; kad KGB priklausę as
menys, paaiškėjus jų tapatybei, jau niekuomet 
negalėtų kenkti nei savo tautai , nei jos žmo
nėms. Juo labiau — įsibrauti į aukštas pareigas 
valdžioje, kur būtina turėti tik išt ikimus savo 
tėvynei asmenis, nesusitepusius t a rnyba oku
pantui. 

Užsienio lietuviams knieti sužinoti, kiek 
mūsų tautiečių, gyvenančių (ar gyvenusių) lais
vajame pasaulyje, buvo užverbuoti KGB tarny
bai. Kad tokių buvo, neabejojame. Kai kur ie 
buvo žinomi, apie kitus tik spėliojama. J ie , 
vaizduodami didžius patriotus, visgi dažnai pa
sireikšdavo griaunamąja veikla, įnešdami ki
virčų, nesutarimų į visuomeninius darbus , 
ypač, kai tie darbai buvo nukreipti XIetuvos 
laisvinimo linkme. Tokių žmonių, deja, ir dabar 
turime, tad pagaliau pamatyti tikrąjį jų veidą 
būtų visiems naudinga — bent supras tume , 
kodėl jie taip elgėsi ir elgiasi. 

Dar kartą j Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Nr. 13 

Heidelberg studentai tokiems maišiukams 
davė tinkamą vardą — „Maultasche". Taigi, 
neišalkome, bet jau reikėjo skubėti grįžti į laivą, 
kuris tuo metu be mūsų jau buvo nuplaukęs į did
miestį Frankfurtą a. M., iš dalies primenantį 
Amerikos didžiuosius miestus. 

Prisimenam i r senus l a ikus 

Apžiūrėti Frankfurto neteko ir tik iš laivo 
matėme to svarbaus Vokietijos finansų ir pra
monės centro dangoraižius, dėl kurių kai kas 
Frankfurt vadina „Čikaga on the Main". Visai 
netoli Frankfurto praplaukėm ir Hanau miestelį 
prie Maino bei Kinzig upių santakos. Ten tuoj po 
karo buvo įsikūrusi viena didžiausių (apie 4,000 
žmonių) lietuvių pabėgėlių stovyklų Vokietijoje, 
kurioje kelis metus sėkmingai veikė gimnazija, 
„Dainavos" ansamblis ir daugybė kitų organizaci
jų bei įstaigų. Dėl savo patogios geografinės 
padėties, Hanau stovykla būdavo šeimininkė 
daugelio įvairių suvažiavimų. Deja. šį kartą galė
jau tik iš tolo pamojuoti, nes sustojimas čia nebu
vo numatytas. 

Paliekame Hessen provinciją, iš kurios ka
daise iškeliavo tūkstančiai jaunų vokiečių, kurie 
Amerikos nepriklausomybės karuose, kaip sam
diniai kareiviai, kovojo anglų pusėje. Nuo čia 
Main upė gerokai pasisuka į pietus, ir mes jau 
perdėm katalikiškoje Bavarijoje. Čia vokietis, 
užuot sakęs .Guten Tag", dažniausiai pasveikins 
su „Gruess Gott". Nors, kaip ir kitur, religija 
atskirta nuo valstybės, Bavarijoje, jei pasisakai 
esąs kataliku, tau 4 proc. tavo pajamų valstybe 
atskaito automatiškai, ir siunčia Katalikų baž
nyčiai! Girdėjau, kažkas panašaus yra daroma ir 
Kanadoje. 

Praplaukus Aschaffenburg ir Miltenberg. upė 
matyt pakeičia savo nuomonę, ir vėl bando grjžti 
j šiaurę. Ne be reikalo upė pavadinta Main, kuris 
kilęs iš seno keltų žodžio Moin, reiškiantį gyvatę. 
Main upė taip ir raitosi, kaip gyvatė Bet. kur ji 
besisuks, mes jau Bavarijoje, arba. tiksliau — 
frankų žemėje — Frankonijoje. Laivui tingiai ir 

toliau pūškuojant prieš srovę, mes r a n d a m e dau
giau laiko pasiskaityti ir laivo laikraštį „Times 
Digest", kuris kasdien surenka naujausias žinias 
iš „Nevv York Times". Jei ir po to ko nors nežinom, 
klausiam vadovo Roland. Jei ir jis ne tu r i gero 
atsakymo, prižada klausti savo žmonos, kuri . 
sako, „viską žino". Ne vienam mūsų tai pr iminė ir 
savas žmonas. 

Taip besidairant po Spessart apylinkių ąžuo
lų ir beržų miškus, kuriuos retkarčiasi perskir ia 
slėniai ir vešlios pievos, priplaukiam Wertheim, 
tipingą mažą bavarišką miestelį. Kaip ir kitur, 
randam pilies griuvėsius, miestelio va r tus , mu
ziejų ir bažnyčią. Užėjom — juk vėl sekmadienis . 
Nors ir šventa diena, mums atidarė nedidelį stik
lo fabrikėlį, kurio savininkai yra pabėgėliai iš Ry
tų Vokietijos, tėvas ir sūnus. Ju specialybė — tik 
egzotiški stikliniai instrumentai ir puošmenos. 
Nusipirkom gražų ornamentuotą kambar io ter
mometrą, veikiantį pagal man dar negirdėtą, 
savotišką principą: specialiame skystyje plūde 
kyla ar leidžiasi, priklausomai nuo tempera tūros 
Jo tikslumu namie vis dėlto nusivyliau. 

Po pietų mus paskirsto į kelias grupes , kurių 
kiekviena turėjo progos aplankyti vieną miestelio 
vokiečių šeimą. Kadangi tiek vadovų neturėjom, 
ir jau buvau anksčiau išsitaręs, kad moku šiek 
tiek vokiškai, prisiėjo ir man čia būt i vienos 
mažos grupės vertėju. Kiek buvo vargo, niekada 
neįsivaizdavau, kaip daug aš j au pr imiršęs . 
Apžiūrėjom mūsų šeimininkų. Herr- und Frau 
Haertner, kurie angliškai dar mažiau mokėjo, 
negu aš vokiškai, gražų modernišką butą. 
pasikalbėjom, pasidal; (m mintimis, pažiūrėjom 
į jų abiejų berniukų mokyklines knygas, ir ne ' 
išėjom kartu pasivaikščioti po miestel i 
Sužinojom, kad ne vien kaimo, bet ir miestelio 
gyventojai čia laiko antis ir vištas, — kiauši
niams. Sako. kad antys labai mėgsta sraiges 
Suprasti, kas vokiškai sakoma ir išversti tai į 
anglų kalbą — ne bėda, bet kai reikia pačiam ka 
vokiškai pasakyti *— iš mano burnos nenoromis 
išskridavo abiejų kalbų žodžiu mišinys. 

B u s d a u g i a u . 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

NAUJA PSICHOLOGIJOS 
MOKSLŲ DAKTARĖ 

2004 m. rugsėjo 10 d. Ma
rytė Balaišytė Toronto univer
sitete sėkmingai apgynė di
sertaciją „Counselling Psycho-
logy" mokslų srityje. Jos diser
tacijos tema: „Vilniaus univer
siteto pirmakursių prisitaikymo 
rodikliai", saviorientacija, kont
rolės centras, socialinė parama 
ir demografiniai kintamieji" 
(„First year students' adjust-
ment at Vilnius University in 

Lithuania. The role of self-ori-
entation, locus of control, sočiai 
support and demographic va-
riables"). 

Dr. Marytė Balaišytė baka
lauro ir magistro laipsnius taip 
pat įsigijo Toronto universitete. 
Gimusi Toronte (Kanadoje) , 
Marytė lankė ir_ baigė Vasario 
16-osios gimnaziją Vokietijoje. 

Artimieji linki naujajai dak
tarei geriausios sėkmės! Pr . 

Dr. Marytė Balaišytė. 

LEDO VIEŠBUTYJE SVEČIŲ 
NETRŪKSTA 

ANATOLIĮUS LAPINSKAS 

Švedijoje šiaurėje — Lap-
landijoje, 200 km iki Šiaurės 
poliarinio rato yra miestelis, 
vardu Jukkasjarvi. Samių kal
ba jis reiškia „Susitikimo vie
ta". Miesteliui jau 500 metų. 
Ilgomis, tamsiomis, šaltomis ir 
snieguotomis žiemomis jam 
pasisekdavo privilioti labai 
nedaug turistų. 

Taip būtų buvę iki šių 
dienų, jeigu ne turizmo firma 
..Jukkas AB", kuri dar nuo 
aštuntojo dešimtmečio vidurio 
siūliusi turistams įvairias pra
mogas — plaukimą plaustais, 
žvejybą, samių stovyklos ap
lankymą, pasivažinėjimą elnių 
ir šunų pakinkytomis rogėmis 
— nebūtų atkreipusi dėmesį į 
„Susitikimo vietą". 

Miestelis tiko įgyvendinti 
naują bendrovės projektą — im
tis aktyvaus žiemos poilsio or
ganizavimo. 1989 m. miestelį 
aplankė Japonijos dailininkai, 
besispecializavę kurti sniego ir 
ledo skulptūras. Jų vizitas kaip 
tik baigėsi „ledinio meno" paro
da, kuria buvo atkreiptas dėme
sys į šią iki tol mažai žinomą" 

J^ bax ėli o^ XQ olk y Iki ė I B j e 

vietą. 
1990 metų pavasarį tiesiai 

ant netoliese tekančios upės 
ledo buvo pastatytas cilindro 
formos eskimų namelis iš 
sukietėjusio sniego. 

Jo viduje — 60 kv. metrą 
plote atsidarė galerija, apstulbi
nusi šimtus lankytojų. Parodų 
salę tuojau kažkas pavadino 
..Artic Hali" (matyt, sujungę 
su angliškus žodžius — art — 
menas ir arctic — arkties). Vie
ną kartą keletas svečių pareiš
kė norą šiame statinyje per
nakvoti, nors „Artic Hali" 
visiškai ne tam buvo skirtas. 
Sugulė jie miegmaišiuose ant 
elnių kailių, o kitą rytą jau bu
vo ekstazėje: niekur jiems iki tol 
nebuvo taip šilta ir gera. 

Taip 1990 metais gimė ledo 
viešbučio koncepcija — „Ice-
hotel". Firma „Jukkas AB" per-
sivadino į „Icehotel AB", o jos 
vadovas Yngve Berąvist tapo 
naujo neįprasto komplekso stei
gėju. 

Šiandien čia jau yra 85 
patalpos. Tai kolonų ir parodų 
salės (Iceart exhibition), resto
ranas ir baras (Absolut Icebar), 
kino teatras (Icehotel cinema), 

J „Žiburėlio", lietuviškos Montessori mokyklėlės ruoštą „Motinos ir vaiko rytą" 
atvyko Vytukas Staniškis su savo mamyte dr. Renata Variakojyte Staniškiene. 
Vytukas parodė mamytei, ko jis mokosi mokyklėlėje. 

„Žiburėlio", lietuviškos Montessori mokyklėlės, tėvų komiteto pirmininkė Kristina 
Razmienė su dukrele Lana. 

„Atviru durų" diena mokyklėlėje vyks kovo 19 d., n u o 9 iki 11 va i . r. Tėveliai su 3-4 m. vaikučiais kviečiami apžiūrėti mokyklėlę, veikiančią Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL. Daugiau informacijos te ik iama tei . 6 3 0 - 2 5 7 - 8 8 9 1 . 

Audros Daulienės nuotraukos. 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tei. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

iinois valstijo 
dirbantiems 

„Sočiai Security" ir vietinės 
organizacijos dirba kartu, kad 
suteiktų dirbantiems neįga
liems kuo daugiau pagalbos. 

Jei esate neįgalus ir dir
bate, ar planuojate dirbti, 
pasiteiraukite vietinėje „Sočiai 
Security" įstaigoje apie įvairius 
paskatinimus (inantives) dar
bui. Skambinkite 1-800-772-
1213; neprigirdintieji — 1-800-
325-0778; kompiuteryje — 
www.ssa.gov/work 

Planuokite ateitį taip, kad 
galėtumėte pats save išlaikyti. 
Tam gali padėti PASS Cadre 
fPlan for Achieving Self Sup
port). Paskambinkite PASS ir 
pasiteiraukite apie galimybes: 
1-800-575-4889. 

Dar yra vadinamieji „Be-
nefit Planners" (Paramos pla
nuotojai). Tai BPAOS (Benefit 

endras ,,Icehotel" teritorijos vaizdas. Už ledinių ir sniego pastatų mato
mi nameliai iš tradicinių medžiagų 

Didžiausias pasaulio viešbutis, 
pastatytas vien iš ledo ir sniego. 

parduotuvė, savo bažnyčia (Ice-
church — vestuvėms ir krikš
tynoms), teatras (Ice Globė 
Theatre) ir, žinoma, viešbučio 
numeriai, galintys priimti nuo 
1 iki 4 žmonių. „Icehotel" kli
matas keičiasi priklausomai 
nuo išorės temperatūros — nuo 
4 iki 9 laipsnių Celsijaus, 
suprantama, žemiau nulio. 
Gatvėje tuo metu gali būti 
minus 40... 

„ Jū s miegate šiltame 
miegmaišyje, specialioje lovoje 
iš sniego ir ledo ant elnio 
kailio. Rytą jus pabudinsime 
karšto 'lingonberry' gėrimo 
puodeliu" — teigia reklaminis 
lankstinukas. Visas šis malo
numas kainuoja nuo 400 (dvi
vietis numeris) iki 800 (praban
gus) dolerių, be abejo, už vieną 
naktį. 

Reikia pridurti, kad visus 
savo svečius „Icehoter aprū
pina šiltais viršutiniais drabu-

s informacija 
neįgaliems 
Planning Assistance and Out-
reach Organizations). Tos orga
nizacijos turi specialius pata
rėjus (counselors), kur ie gali 
jums padėti gauti pagalbą iš 
valstijos ar federalinės valdžios. 
J tą pagalbą įeina išmokos, 
maisto kortelės, Section 8, 
TANF, Medicaid, Medicare, 
„Sočiai Security", SSI (jei 
dirbate). Kad sužinotumėte 
daugiau apie nemokamai tei
kiamus patarnavimus, skam
binkite vietinei BPAO. I ta i 
įeina: 1) Mayor's Office for 
People With Disabilieties (mero 
įstaiga skirta neįgaliųjų rei
kalams), kuri aptarnauja Čika
gos miestą ir Cook County. 
Telefonai: 1-312-746-5743; ne-
prigirdintiems 1-312-746-5713. 
2. Illinois Department of Hu-
man Services — Office of Men-

žiais (kepure, pirštinėmis, ba
tais), o taip pat ir sniego moto
ciklu. Kainas už atskiras pas
laugas, kultūrinę programą 
kiekvienas norintys lengvai 
suras „Icehotel" interneto tink-
lalapyje. 

Svarbiau kitkas. Vienas iš 
„Icehotel" patrauklumų yra tai, 
kad kiekvienais metais turis
tai atvyksta faktiškai į naują 
viešbutį — visus 15 metų jį kas
met atstato iš naujo, o kiekvie
name jo kambaryje iki savai
minio susinaikinimo (papras
čiau tariant — ištirpimo) spėja 
pabūti ne daugiau 300 svečių. 

Balandžio mėnesį viešbu
tis pagaliau pradeda viešai 
„aiškinti", kad jis iš tikrųjų yra 
pastatytas iš sušalusio upės 
vandens. Iš pradžių vanduo 
pradeda lašėti nuo lubų, o vė
liau jau visi pastatai pradeda 
tirpti ir tekėti į gretimai 
esančią upe. Vasarą į upę sute
ka paskutinis sniegas ir ledas. 

Tiesą sakant, sutirpsta ne 
viskas. Kovą ir balandį viešbu
čio tarnautojai surenka maž
daug 3,000 tonų ledo ir jį san
dėliuoja Meno centre (Icehotel 
Art Center) — didžiuliame 
1,500 kv. metrų šaldytuve. Mat 
nepasilikus atsargų, lapkritį 
„Icehotel" visiškai a ts tatyt i 
nepavyks. 

„Kai rudeniui baigiantis 
upė užšąla, mes pradeda rinkti 

t a i Heal th (Illinois Socialinių 
Reikalų Depar tamentas ir 
psichinės sveikatos įstaiga). 
Telefonai: 1-866-390-6771; ne-
prigirdintiems 1-312-814-5050. 

Ši įstaiga aptarnauja Illi
nois valstijos š iaurryt inę 
(Northeastern) dalį; vakarinius 
ir pietinius priemiesčius Cook, 
DuPage, Grundy, Kane, Kan-
kakee, Lake, McHenry ir Will 
„counties" (apskritys) 

Central Illinois — centrinę 
Illinois dalį: Adams, Brown, 
Cass, Fulton. Greene, Hancock, 
Henderson, Henry, Knox, Ma-
con, Macoupin, Mason, McDo-
nough, Menard, Mercer, Mor
gan, Moultrie, Pike, Sangancon, 
Schuyler, Scott, Warren „coun
ties" ir Southern Illinois (piet
inė Illinois dalis): Alexander, 
Calhoun, Jackson, Jersey, 
Johnson , Madison, Massa, 
Monroe, Pulaski, Randolph, St. 
Clair, Union „counties". 

3) Illinois Department of 
H u m a n Services — Office of 
Rehabilitation Services (Illinois 
Socialinių Reikalų Dept. — 
reabilitacijos patarnavimai). 

Telefonas: 1800-807-6962 
E-mai l : 
Bengp lan@dhs . s t a t e . i l . u s 

Aptarnauja gyvenančius Bond, 
Boone, Bureau, Caroll, Cham-
paign, Clark, Clay, Clinton, 
Coles, Cook (tik šiaurinius prie
miesčius), Crawford, Cumber-
land, Dekalb, Dewitt, Douglas, 
Edgar, Edvvards, Effingham, 
Fayette, Ford, Franklin, Galla-
tin, Hamilton, Hardin, Iroąuois, 
Jasper , Jefferson, JoDavies, 
LaSalle, Lawrence, Lee, Li-
vingston, Logan, Marion, 
McLean, Montgomery, Ogle, 
Peoria, Perry, Piatt , Pope, 
Putnam. Richland, Rock Isiand, 
Saline, Shelby, Stark, Step-hen-
son, Tazwell, Vermilion, Wa-
bash, Washington, Wayne, 
White, Whiteside, VVilliamson, 
Winnebago ir VVoodford apskri
tys (counties). 

Teis inia i ir darbo 
pa t a rnav ima i 

1) „The Protection & Ad-
vocacy System" (Apsaugos ir 
gynimo įstaiga) t u r i savo 
advokatus, kurie gali jums 
padėti, kai dirbate, teisiniuose 
reikaluose. Patarnavimai yra 
teikiami nemokamai. „The 
Protection & Advocacy System" 
Illinois valstijoje yra vadinama 

Eąuip for Eąuality, Inc.". 
Telefonas: 1-800-537-2632; nep-
rigirdintiems; 1-800-610-2779. 

2) „Maximus" tvarko „The 
Ticket to work" (Bilietas darbui) 
programą. Telefonas: 1-866-
967-7842; neprigirdintiems: 1-
866-833-2967. 

Jei norite gauti daugiau 
informacijos šiais klausimais, 
skambinki te 1-800-772-1213; 
neprigirdint iems 1-800-325-
0778 ir prašykite šių lanks
tinukų/knygelių: 

1) „Working While Disab
led... How We Can Help". 

2) „Sočiai Security: Working 
While Disabled. A guide to 
Plans For Achieving Self Sup
port (PASS)". 

3) „Ticket To Work And 
Work Inantives Improvement 
Act of 1999". 

4) „Sočiai Security: What 
You Need to Know When You 
Get Disability Benefits". 

5) „Sočiai Security: What 
You Need to Know When You 
Get SSI". 

6) „Red Book On Employ-
ment Support". 

(Medžiaga pagal lankstinuką 
„Sočiai Security Helps People With 
Disabilities Who Want To Work") 

Asta ir Vytas Čupiinskai 
augina dukreles Sigitą — 5 
su puse. Neriją — 6 su puse, 
ir sūnų Veją, kuriam trys 
metai. Dažnai šią gražią 
lietuvišką šeimą matome 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte ir šv. Mišiose Pa
laimintojo Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje. 

Baniutės Kronienės nuotr. 

užšaldytas vandens molekules, 
sur inkdami keletą tonų visiški 
skaidrių ledo blokų", — pasa
koja viešbučio šeimininkas 
Ingve Berąvist, beje, neseniai 
a ts idaręs tokio pačio viešbučio 
filialą Kanadoje. 

Kiekvienais metais naujo 
„Icehotel" viešbučio statybai 
reikia milžiniško kiekio ledo. 
Tačiau upė dosniai juo dalijasi, 
nes jos švarus, skaidrus ir 
gausus vanduo leidžia surink

ti reikalingą ledo kiekį. 
Spalio pabaigoje apie 30 

vietos dailininkų, skulptorių ir 
statybininkų pradeda darbą. 
Sniego patrankos, krautuvai ir 
kita technika leidžia išformuo
ti sniegą į arkines sekcijas, ku
rios vėliau sustiprinamos le
diniais stulpais ir blokais (kai 
kurie jų sveria beveik 2 tonas). 
Po to jau — vidinė apdaila, ku
ri baigiama prieš pat sezono 
pradžią. Oficialus sniego vieš

bučio atidarymas vyksta gruo
džio viduryje, dažniausiai gruo
džio 11 dieną. Užsisakyti sau 
vieta galima bet kuriuo metų 
laiku. Žinoma, jeigu tų vietų bus. 

Dauguma žmonių „Iceho
t e r viešbutyje praleidžia dvi 
paras. Viena naktį nakvoja ledo 
trobelėje, o kitą — įprastame 
viešbutyje, esančiame per du 
žingsnius nuo pirmosios nak
vynės. Tai laikoma „teisingu 
nuotykio ir patogumo deriniu". 

http://www.ssa.gov/work
mailto:Bengplan@dhs.state.il.us


NAUJAS TELEVIZORIUS DRAUGAS, 2005 m. kovo 5 d., šeštadienis 

VIKTORAS IAUTOKAS 

Pastaruoju metu dažnai 
girdime per televiziją, skaitome 
spaudoje, o ypač techninėje, 
apie gero ryškumo televizo-
r ių-GRTV (High Definition 
Television-HDTV). Norint susi
pažinti su šia sistema, reikia 
pažvelgti į televizijos tinklo 
technikos išsivystymą ir jos per 
metų metus tobulinimą. Susi
pažinę lengviau suprasime gero 
ryškumo televiziją. 

P i rmie j i ž ingsn ia i 

Televizijos pradžia, o gal 
sąvoka ar mintis, galima sakyti, 
prasidėjo 1875 m., kai ameri
kietis G. R. Carey suprojektavo 
mechaninę sistemą, galinčią 
vielomis persiųsti vaizdą. Vė
liau, 1880 m., prancūzas inži
nierius M. Lablanc bandė pato
bulinti minėto inžinieriaus 
sąvoką. Jųjų vielomis persiųsti 
paveikslai nebuvo ryškūs, todėl 
nesukėlė didelio susidomėjimo. 
Prie šių dviejų tyrinėtojų 
prisidėjo vokietis Paul Got^heb 
Nipkow, kuris, šiek tiek patobu
linęs abiejų sistemas, vis tiek 
nepajėgė sukurti gero vaizdo. 
Atsirado ir daugiau tyrinėtojų, 
bet mechaniniu būdu sukurti 
reginį nepasisekė. 

4 Radijo, o taip pat ir televi
zijos tyrimai, smarkiai pasi
stūmėjo pirmyn, kai 1907 m. 
amerikietis Lee DeForest išrado 
triodą, t.y. trijų elektrodų elek
troninę lemputę - vamzdelį. Tai 
padėjo pagrindus elektronikos 
technikai, jai tarnavo daugelį 
metų. Nuo 1950 m. elektroninę 
lemputę pradėjo pakeisti tran
zistorius. 

Tur int naują elektroninį 
prietaisą—elektroninį vamzdelį, 
radijo technika ne žingsniais, 
bet šuoliais žengė priekin. 
Televizijos entuziastai, nenorė

dami atsilikti, vis toliau tęsė 
bandymus, kaip radijo ban
gomis persiųsti vaizdą, atku
riant jį imtuve ant ekrano. Šią 
problemą padėjo išspręsti pa
naudojus W. Crookes išradimą -
„Cathode Ray Tube" (žinomas 
kaip CRT), kuris yra dabartinių 
televizorių ir kompiuterių pa
veikslo vamzdis (Pietine Tube). 

Į televizijos tyrimų sritį įsi
jungė keletas bendrovių, kurios 
kūrė savitas sistemas bei kon
kuravo viena su kita. Mes 
žinome, kad bet kas, siunčiamas 
radijo bangomis oru, privalo 
gauti FCC (Federal Commu-
nication Commission) leidimą. 
Akivaizdu, kad FCC privalėjo 
kontroliuoti šią naująją tech
niką. Visos bendrovės, sukūru
sios savitas televizijos sistemas, 
privalėjo jas pateikti FCC labo
ratorijai, kur buvo tikrinamos 
visos sistemos. Po patikrinimo 
FCC priėmė tik vieną JAV tele
vizijos standartą, žinomą kaip 
NTSC (National Television 
Standards Committee). Šis 
s tandartas reikalauja, kad 
ekrane esantis visas vaizdas 
(rėmas) turi būti sudarytas iš 
525 horizontalių linijų. Linijos, 
pradedant nuo viršaus ir einant 
žemyn, nukloja ekraną per 
vieną trisdešimtąją sekundės, 
todėl per sekundę gauname 30 
rėmų. Kad sumažintų mir
gėjimą, kiekvienas rėmas suda
romas iš dviejų laukų. Pirmas 
laukas susideda iš 262.5 nely
ginių, o antras iš 262.5 lyginių 
linijų, įpinant jas tarp nelyginių 
eilučių. Kadangi du laukai 
skleidžiami an t ekrano per 
vieną trisdešimtąją sekundės, 
tai vertikalinis greitis yra 60 
kartų per sekundę. Tokiu būdu 
mes matome ekrane visą vaizdą. 

Televizijos programų trans
liavimas prasidėjo 1939 m. 
Antrasis pasaulinis karas 
pristabdė tolimesnį televizijos 

tobulinimą, tinklo plėtimą. 
Karui pasibaigus, darbas atgijo. 
Pradžioje buvo tik juoda-balta, 
žinoma kaip monochroninė sis
tema, t.y. siųstuvai ir imtuvai. 
Šios rūšies televizijos tęsėsi 
keliolika metų. 

Televizijos sistema buvo vis 
tobulinama, daromi visokiausi 
bandymai, kaip sukurti ekrane 
spalvotą vaizdą. FCC nurody
mu, televizoriuje buvo palikta 
monochroninė elektroninė 
grandinė. Sukurta nauja spal
vota elektroninė grandinė 
uždėjo spalvas an t mono-
chroninio vaizdo. Šiuo būdu 
žmogus, turėdamas juoda-baltą 
televizorių, galėjo matyti 
juoda-baltą paveikslą, nors j au 
buvo siunčiamos ir spalvotos 
programos. 

Šiandien turime gan gerus 
spalvotus televizorius, bet 
žmogui to neužtenka, vis reikia 
ieškoti ko nors naujo, nematyto, 
negirdėto, neregėto. 

Prasidėjus kompiuterių 
amžiui ir išvysčius skaitmeninę 
(digital) techniką, pradėta 
galvoti, kaip ją pritaikyti tele
vizijos sistemai. Buvo daug 
galvojama, svarstoma, diskur 
tuojama, bet mažai daroma. Je i 
kas buvo daroma, tai tik įvairių 
bendrovių laboratorijose. Visa 
tai tęsėsi iki 1981 m. 

Štai k a s a t s i t i ko 

Japonų NHK bendrovė, 
sušauktame San Francisco 
mieste inžinierių simpoziume, 
pademonstravo gero ryškumo 
televiziją. Tai buvo ne skait
meninė, bet analoginė, susi
dedanti iš 1,125, o ne iš dabar
tinių 525 linijų. 

Amerikiečiai inžinieriai, 
pamatę naują televizijos sis
temą, labai susirūpino, tiesiog 
apstulbo, nes atsirado galimybė 
JAV prarasti pirmavimą elek

tronikos technikoje. Nieko 
nelaukdamos, amerikiečių tele
vizijos bendrovės pradėjo veikti 
ka r tu . Kiekviena bendrovė 
paskyrė po 100,000 dol. tyrimų 
laboratorijoms, kad suprojek
tuotų ir pagamin tų ameri 
kietišką gero ryškumo televi
zijos sistemą. Po kiek laiko FCC 
įsakė bendrovėms, kurios j au 
turėjo suprojektavus ias sis
t emas , pa te ik t i pa t ik r in imui , 
kad būtų galima nusta tyt i stan
dartą. Gautas 23 skirt ingas sis
temas FCC patikrino, išbandė. 
Kai kur ias iš kar to a tmetė , kaip 
ne t inkamas . Kitoms bendro
vėms liepė s is temas patobulinti , 
nes nebuvo tokio lygio,, kad 
galėtų priimti, kaip s tandartą . 

Čia paminės iu t ik kel ias 
bendroves, sudariusias pagrin
dinį branduolį gero ryškumo 
televizijos projektavimui. AT & 
T / Bell Labs, GI (General Ins
truments) , MIT (Massachusetts 
Inst i tute of Technology), Phi
lips, RCA /Sarnoff ir Zenith. 
Minėtos bendrovės pasiskirstė 
projektuoti a tski rus televizorių 
sandus. 

FCC visus gautus pagerin
tus projektus nuosekliai patikri
no, išbandė. Po to parinko ge
r iausią sistemą, kuri a t i t iko 
nusta tytam standar tui . Žinoma, 
kaip dažnai būna, ne visos ben
drovės sutiko su FCC spren
dimu. Kiekviena bendrovė 
manė, kad jos sistema pat i ge
riausia, tobuliausia. Po kilusių 
ginčų, protestų FCC dar kartą 
pat ikr ino ir i šbandė visas 
pateiktas sistemas. Atlikus an
trąjį pa t ik r in imą bei išban
dymą, vis t i ek liko pr ie tos 
pačios anksčiau nuspręstos sis
temos. 

Po pirmojo s tandar to pri
ėmimo, 1995 m. gruodžio 1-2 d. 
sujudo kompiuterių gamintojai, 
nesut inkantys su ekrane priim
tu vaizdo skleidimo s tandar tu . 

Kaip anksčiau minėjau, vaizdas 
ekrane skle idžiamas pynimo 
būdu, t. y. pirmiausia nelyginės 
linijos, o po to lyginės į nely
ginių linijų tarpą. Kompiuterio 
ekrane linijos skleidžiamos 
palaipsniui, viena po kitos. Po 
ilgų diskusijų, pasitarimų 
n u t a r t a šį reikalą palikti 
apara tų gamintojams, juos 
įpareigojant, kad stočių 
(kanalų) keitiklis (tuner) pri
imtų abi vaizdo skleidimo sis
temas. Tada televizorių ir kom
piuterių pramonės siūlė FCC 
galutinai patvirt inti standartą, 
kuris įsigaliojo 1996 m. gruodžio 
24 d. Pagaliau, po devynerius 
metus t rukusių tyrimų, projek
tavimų, pasitarimų bei ginčų, 
JAV jau turėjo savo nuosavą 
gero ryškumo televizijos stan
dartą, vad inamą ATSC (Ad
vanced Television System Co
mmittee) vardu. 

G e r o r y š k u m o 
t e l e v i z o r i u s - GRTV 

J a u žinote, kad dabarti
niame televizoriaus ekrane 
vaizdas skleidžiamas 525 lini
jomis, o ekrane ilgumo ir aukš
tumo santykis yra 4:3 (1.33:1). 
Naujas gero ryškumo standar
tas reikalauja , kad pynimo 
būdu ekrane vaizdo skleidimas 
turi būti sudarytas iš 1,080 lini
jų, o palaipsniui - iš 720 linijų. 
Ekrano ilgio ir aukščio santykis 
yra 16:9 (1.78:1). Gero ryškumo 
vaizdas ekrane matomas taip 
ryškiai, kaip rodoma skaidrė. 

Pirmoji komercinė gero 
ryškumo transliacija prasidėjo 
1996 m. liepos 23 d. 9:45 vai. 
vakaro, per stoties WHD-TV 
34—tą kanalą, "VVashington, DC. 
Viskas veikė labai gerai, tik 
viena blogybė, kad turėjo vos 
vieną, galintį priimti transliaci
ją, televizorių, ir tas pats stovėjo 
stoties viršininko raštinėje. 

Ekrano vaizdo skirtumas. Dabartinis (kairėje) ir naujasis, gero rygkumo 
televizorius. 

Po pirmosios transliacijos 
buvo daug kalbama, rašoma, 
todėl žmonės susidomėjo nau
juoju televizorium. Šiuo metu 
parduota tik apie penki milijo
nai aparatų. Ne visi žmonės 
skuba įsigyti šią naujenybę, nes 
dar nėra daug transliuojamų 
programų. Be to, televizoriai 
brangūs , ypač su plokščiais 
ekranais. Televizijos stotys taip 
pat neskuba pereiti į gero 
ryškumo transliaciją, nes žino, 
kad dar yra mažai žmonių, 
įsigijusių naująjį televizorių. 
Stotys privalo tuo pačiu laiku 
transliuoti ir senąją, ir naująją 
sistemą, dėl to joms reikia 
turėti du siųstuvus, kas daug 
kainuoja. Nusistovėjusi taisyk
lė: kai 85 proc. krašto šeimų jau 
turės naujus, gero ryškumo 
televizorius, tada stotys galės 
nu t rauk t i senosios sistemos 
transliacijas. Kiek ilgai reikės 
laukti tų 85 proc. - niekas neži
no. Jei atpigs - tikslas bus 
greičiau pasiektas. 

Rašydamas šį straipsnį, 
neminėjau technikinių televi
zijos aspektų, o tik bendrus 
televizijos išsivystymo ir perėji
mo iš analoginės į skaitmeninę 
sistemos bruožus. Žvelgiant į 
ateitį, nemanau, kad ši skait
meninė sistema yra paskutinis 
išradimas. Technologija nestovi 
vienoje vietoje: kartais žengia 

mažais žingsniais pamažu 
priekin, o kartais , viską ap
lenkdama, dideliais šuoliais 
savo išradimais stebina ne tik 
vienos valstybės, bet viso 
pasaulio žmones. Ateityje gali 
būti dar daug daugiau visokių, 
mums šiandien nežinomų, apie 
tai net nepagalvojamų, mus 
stebinčių pasikeitimų televi
zijos sistemoje. 

P r i s i m i n i m a s 

Tai atsitiko dar gyvenant 
Lietuvoje. Mano vyresnysis bro
lis vieną gražų vasaros rytą 
sakyte man įsakė: „Nueik ir 
pažiūrėk, kokį stebuklą prie 
tavo lovos ant sienos prisegiau". 
Įdomu. Nubėgęs atidariau duris 
ir nieko ypatingo - tik kažkokia 
maža skiautelė ten prilipdyta. 
Einu arčiau. Matau iškarpą iš 
laikraščio. Skaitau: „Amerikoje 
bus toks radijas, kur galėsi ma
tyti kalbantį žmogų". Netrukus 
mūsų gyvenimas keitėsi. Bė
gimas iš Lietuvos, gyvenimas 
Vokietijoje, emigracija. 

1950 metai. Čikaga. Pava
saris. Stoviu prie mažos parduo
tuvės lango, žiūriu ir savo 
akimis pirmą kartą matau 
didele dėžę su ekranu, kuriame 
žmogus ir kalba, ir dainuoją,..., 
Lietuvoje tik skaičiau, o Ame
rikoje - pamačiau. 

• . - . . • 

Verslo genijaus sėkmė krištolinio bokšto atspindžiuose 
MONIKA BONCKUTE 

Palyginti vėlai, kaip vienas 
didžiausių ir judriausių Ame
rikos miestų, įsikūrusi Čikaga, 
netruko išgarsėti, kaip „gyvas" 
archi tektūros muziejus, ypač 
art-deco eros klestėjimo laikais. 
Teko sutikti keletą keistuolių 
archi tektūros mėgėjų, kurie 
šiltą Los Angeles klimatą iš
keitė į vėjo varstomą Čikagos 
miesto centrą vien tam, kad 
galėtų gyventi šalia įmantrių 
„vėjuoto miesto" dangoraižių. 

Pasibaigus art-deco stiliaus 
vienvaldystei, septintajame de
šimtmetyje mieste pastatytas, 
daugelio architektūros žinovų 
gerai įvertintas, John Hancock 
centras. Aštuntajame dešimt
metyje iškilo Sears Tower, ku
riuo čikagiečiai didžiuojasi iki 
šiol. Tragiškai sugriuvus New 
York bokštams—dvyniams Sears 
Tower tapo aukščiausiu pastatu 
visoje Amerikoje. Tačiau pas
taraisiais dešimtmečiais miesto 
architektūros planuotojai tarsi 
sustojo ir dėl vienokių ar kito
kių priežasčių nesileido į 
aukščio ar stiliaus varžybas su 
kitais JAV didmiesčiais. Kaip 
viena priežasčių, įvardijama 
tinkamų investuotojų stoka: bet 
kokio dangoraižio statyba visų-
pirma yra didelės finansinės 
rizikos projektas. 

Architektai jau kurį laiką 
skundėsi, kad naujas šiuolai
kiško stiliaus dangoraižis Čika
gai ypač reikalingas. Jam jau 
seniai numatyta ir konkreti 
vieta: tarp Aon Center ir Han
cock bokšto, ten, kur stovėjo 
šiuo metu jau nugriautas (per 
rekordiškai trumpą laiką) nuo
bodžios architektūros ir „gėdin
gai" Žfemas „Chicago Sun-Ti-
mes" administracinis pastatas, 
pas ta ty tas „gūdžiame" šešta
jame dešimtmetyje. Pasak ar
chitektūros žinovų, ši tuščia 

vieta miesto centre bet kuriam 
specialistui atrodo tarsi „vaiko, 
kuriam iškrito priekinis dantis, 
šypsena". Ir pagaliau įstatyti 
miestui „trūkstamą dantį" ėmė
si vyriausiasis Amerikos „sto
matologas" - Donald Trump. Šis 
milijardierius, kurio pavardė, 
paveldėta iš vokiečių kilmės 
senelio - keisto atsitiktinumo 
dėka. augių kalba reiškia „šau
nuolis, koziris" - kontroversiška 
asmenybė, kurią vieni dievina, 
kiti nekenčia. Vieni jį laiko verslo 
genijumi, kiti kaltina didybės 
manija ir despotiškumu, tačiau 
niekas negali paneigti, kad D. 
Trump yra talentingas vers
lininkas ir vienas geriausių 
verslo derybininkų bei vadovų 
visoje Amerikoje. 

Ne kartą bankrutavęs (tei
giama, kad dešimto praėjusio 
amžiaus dešimtmečio viduryje 
jo asmeninė skola bankams bei 
investuotojams siekė 900 mili
jonų dolerių), jis visuomet suge
bėjo išsaugoti savo verslo bran
duolį ir dirbti pelningai. Tiesa, 
kalbama, jog toli gražu ne vi
suomet, kai iš bėdos sausas 
išlipdavo verslo magnatas, ne
sėkmių išvengdavo ir jo partne
riai. Kai D. Trump buvo paskel
bęs bankrotą, jis pats asme
niškai neprarado nė vieno dole
rio, tačiau juo pasitikėję inves
tuotojai neteko milijonų dolerių. 
Tačiau niekam nepaslaptis, kad 
verslo taisyklės - negailestin
gos, o kol viskas padaryta teisė
tai ir į nugarą nekvėpuoja 
prokurorai, tol niekas negali 
verslininko apkaltinti sukčia
vimu ar panašiai. 

2001 m. D. Trump užbaigė 
ambicingą projektą: Manhatten, 
New York, pastatė dangoraižių 
kompleksą, kurio svarbiausi 
pastatai pavadinti milijardie
riaus vardu - Trump Tower bei 
Trump World Tower. Šiuo metu 
projektas tęsiamas toliau: prie 

Hudson upės netrukus iškils 
dar vienas prabangus dango
raižis - Trump Place, turėsiąs 
atskirą indeksą (zip code). Tai
gi, po sėkmės New York, D. 
Trump nusprendė įžengti į Či
kagą. 2001 m. visuomenei buvo 
pristatytas pirmasis dangorai
žio Trump International Hotel 
and Tower brėžinių variantas. 
Deja, vyriausieji miesto archi
tektai ir visuomenės atstovai, 
pradžioje džiugiai sveikinę mili
jardieriaus pritrauktas investi
cijas (projektą didžiąja dalimi 
sutiko finansuoti „Deutsche 
Bank", tarp investuotojų yra ir 
žymi verslo grupė „Fortress 
Investment Group", ir milijar
dierius filantropas George So
ros), išvydę siūlomą dangoraižio 
projektą, juo smarkiai nusivylė. 
Daugelio teigimu, pastatas at
rodė pernelyg platus, neelegan-
tiškas, užgožiantis savo art-deco 
stiliaus „kaimynus" kitaip ta
riant, nevykusi Sears Tower 
parodija. 

Projektą koordinuojančios ir 
už dizainą atsakingos „Skid-
more" bendrovės teigimu, buvo 
sukurta per penkiasdešimt vi
siškai išbaigtų būsimo statinio 
brėžinių, išsiųsti tūkstančiai 
elektroninių žinučių bei laiškų, 
kol architektas Adrian D. Smith 
pristatė grakščių linijų, bliz
gančio stiklo trijų pakopų kons
trukciją, kuri, kaip sakė vienas 
su brėžiniu susipažinęs archi
tektas, „tarsi verslo laivas, lei
džiantis garus, plauks per mies
to centrą." Naujausia statinio 
versija ne tik neužgoš greta 
esančių dangoraižių, bet ir juos 
išryškins, tarsi atiduodama pa
garbą savo „seneliams". Pirmoji 
dangoraižio pakopa bus tokio 
pat aukščio, kaip greta stovintis 
Wrigley pastatas, antroji pa
kopa lygiuosis su „Marina City" 
bokštais, o trečioji pakopa pra
sidės ten kur baigiasi IBM dan

goraižio smailė. Tačiau iš aplin
kinių pastatų Trump Interna
tional Tower and Hotel išsiskirs 
tuo, kad tai bus šviesaus stiklo, 
šviesą a tspindint i milžiniška 
konstrukci ja- Priešingai nei, 
sakykime, IBM bokštas, Trump 
pas ta tas turėtų ne sugerti , bet 
reflektuoti šviesą, k a s labai 
svarbu šalto klimato mieste, 
kur bet koks saulės spindulys, 
suteikiantis šilumos ir jaukumo 
įspūdį, yra svarbus. 

Vis dėlto, daugiausia disku
sijų sukėlė konkretus būsimo 
dangoraižio aukštis. Iš pradžių 
buvo numatyta , kad pas ta tas 
bus 1,125 pėdų aukščio, jį 
sudarys 90 aukštų. Vėliau D. 
T rump pageidavo pridėti dar du 
aukš tus , bet jie nebūtų padidinę 
bendro pastato aukščio. Tačiau, 
ypač netikėtai pačiam milijar
dieriui , į dangoraižio dizaino 
ra ika ius ėmė kištis Čikagos 
meras Richard M. Daley. Papras
tai t iesmukas ir žodžio kišenėje 
neieškantis meras pareiškė, kad 
planuojamam D. Trump pasta
t u i t r ūks t a smailės: t a i esą 
pridėtų pastatui grakštumo, be 
to, padidintų jo bendrą aukštį. 
Smailė, priešingai nei antenos, 
pagal t a rp tau t in ius architek
tūros s tandar tus , yra laikoma 
dekoratyvine statinio konstruk
cijos dalimi ir įskaičiuojama, 
matuojant jo aukštį. 

Pasak R. Daley ir D. Trump 
derybas sekusių žurnalistų, abu 
derybininkai buvo vienas kito 
vert i . Kitaip ta r ian t , milijar
dierius rado savęs vertą užsis
pyrėlį. Neoficialiais duome
nimis , meras pagras ino , kad 
pr ieš projektą neigiamai nu
teiks pastato planą turėsiančius 
tvirtinti miesto architektus, ir 
D. Trump, visų nuostabai, suti
ko „smailei suteikti dar vieną 
galimybę". D. Trump nusamdy
tai archi tektų komandai dar 
kar tą teko grįžti prie savo pro

jekto ir dangoraižiui „prikabin
ti" smailę. Naujausiais duome
nimis, ja i vieta rasta būsimo 
dangoraižio viršūnės pakrašty
je. Smailė oficialų pastato 
aukštį padidintų iki 1,360 pėdų. 
Tokiu būdu, bokštas pralenktų 
1,127 pėdų aukščio Hancock 
centrą bei 1,136 pėdas siekiantį 
Aon centrą, tačiau vis tiek 90 
pėdų būtų žemesnis už Sears 
Tovver. Projekto vertė viršytų 
750 mln. dolerių, o vien mero 
Daley užgaida - į dangų šau
nant i smai lė - kainuotų ne 
mažiau kaip 3 mln. dolerių. 

Šiaip ar taip, Trump bokš
tas , kurį suplanuota užbaigti 
2007 arba 2008 metais, bent 
kurį laiką taptų antruoju pagal 
dydį dangoraižiu Amerikoje ir 
septintuoju pasaulyje (šiuo me
tu aukščiausias pasaulyje pas
ta tas yra 1.667 pėdų aukščio 
dangoraižis Taipei 101 Tai-
vane). Nors, žinovų teigimu, to
kia garbė Čikagos centre išdyg-
siančiam dangoraižiui teks neil
gai. Ta pati bendrovė, kuri at
sakinga už Trump bokšto staty
bą, neseniai paskelbė planuo
janti naują projektą Jungtiniuo
se Arabų Emyratuose. Ten 
turėtų būti pastatytas daugiau 
kaip 2,000 pėdų aukščio biurų 
kompleksas, kuris iškart taptų 
aukščiausiu statiniu pasaulyje. 

Praėjus rugsėjo 11-osios su
keltai teroro baimei, pasau
linėse dangoraižių varžybose 
nesnaudžia ir New York. Nu
matoma, kad Manhatten turėtų 
iškilti vadinamasis Laives bokš
tas (Freedom Tower), kurio 
aukštis - 1,776 pėdos - simbo
lizuotų Nepriklausomybės dek
laracijos pasirašymo datą. 

Nepaisant , kokią vietą 
Trump bokštas užims aukščiau
sių pasaulio pastatų hierarchi
joje, jeigu šis projektas bus sėk
mingai įvykdytas, jis neabejoti
nai pagyvins šiek tiek su-
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stabarėjusį Čikagos miesto cen
tro vaizdą, be to, pritrauks nau
jų investicijų ir pakels aplinkui 
esančios nuosavybės kainas 
Numatoma, kad naujajame pas
tate bus 461 privatus butas bei 
227 aukščiausios klases vieš
bučių kambariai, kurių dalį jų 
savininkai galės savo nuožiūra 
paversti privačiais arba nuomo
jamais butais. Beje, vieną re 

kordą nasiekti ambicingajam 
Trump *:krai pavyks: naujame 
Čikagos dangoraižyje įkurti pri
vatūs butai aukščiausiai esan
čios gyvenamosios (t.y. ne biu
rų) patalpos pasaulyje - dalis 
bokšto naujakurių galės di
džiuotis gyveną net 89-ajame 
aukšte. Anksčiau šis rekordas 
priklausė Hancock centrui 



DRAUGAS, 2005 m. kovo 5 d., šeštadienis 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE r 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kai ba lietuviškai \ 
5710 W . 95 St. , O a k L a w n , IL % 

708-423-5900 i 

STATE F A R M 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

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

AMĮKĮCAM FAMItY 
• l i t l l i U I 1 « 

RUTO, NRMRI, UERSLHS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio i T T X T . 

•"23SST ALINA P * • draudimas, 
draugiška G R I N K E V I Č I U S 
atmosfera INSURANCE A C E N C Y 

J743 PRAIRIE AVE. BROOKFIELD, IL 6051 i 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PARDUODA 

Oak Lavvn parduodamas 
1 mieg. ..condominium'' 

su garažu, vidaus baseinu, 
netoli 294 greitkelio. Kaina 
$109,900. Tel. 708-289-8577. 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

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

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

TeL 773434-4543. 
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VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

Fax. 718-423-3979 
' E-mail: vyttours@earthlink.net 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
V i l n i a u s D i e n o s , t u r i s t i nė kel ionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
S k a m b i n t i Ri ta i 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pency!ar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė teJ. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: mamabar3@aol.com 
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M 
WJ>I D . \M[i SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 

i n V S O H H I l S IŠHh'l Kl R K) JAV AUKCIONO. 
«SI I "NOAMU AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ĄT1.I1 KAME AUTOMOBILIŲ RLMONTĄ ! 
T e l . 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. A-cher Ave., Chicago. IL 60636 

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

KAVINĖS 
KecvkSos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N Clark. 
Chicago. (L 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki 

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

608 W Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt nuo 

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

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured , bonded" 

Skambin t i Sigitui, 
tel . 773-767-1929. 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

Šildymas 
Saldymas 

6556 a Kedae Chicago, L 60629 
°T8k^3a, rstafa^mas, aptamEMnas 

— Licensed — Bonded— Insured 

775 7784007 
773-551 1833 

MOVLNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

STASYS CONSTRUCTION 

PARDUODA MEDŲ 

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

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

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

LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA | EUROPĄ. K. Laukaičio 

šviežias bicki medus keliauja į lietu 
viskas krautuves Marquet te Parke i r i 

Lemonte . Taip p a t galima gauti ir 
PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambint i 630 -323 5326 . 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Rem kitę ir platinkite 
katalikišką spaudą 

D R A U G A S 
' "I UimUMHMI • 

For R e n t 
2 bdrm. home 

Vicinity 64 th & Pulaski. 
$1,000 month. 

Call 708-229-1329 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

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

Pasinaudokite 
proga! , 

Pigmusi 
avia-bilieiai metuose! 
K U O SAUSIO IKI PAT ŠV. VELYKŲ 

doleris. 
tickets@dolefis.com 

jiai keliaukite po Ameriką A /t 
ir Europą, aplankykite /"^•**/

tf£|*S 
savo gimines Tį^&Zx& \ 
Lietuvoje! f~~, įtfi&^Zr* 

1-800-514-9989 

(m VELYKINIAI SIUNTINIAI 
t }n Į DAR NE VĖLISIŲSTI LĖKTUVU 

S I U N Č I A M E Į L I E T U V Ą , L A T V I J Ą 
E S T I J Ą , B A L T A R U S I J Ą I R U K R A I N Ą 

txpressCoip. 
M Ū S U 1STASOOS: 

8801 S. 78 H Ave. BRI IX»EVlĖw, IL 60455 . Tel :708-599-9680 
Dirbame: Pirm Penk8 am.-6p.nu Treč iki7psn.. Šešt. nuo Sa.m.~3p.m. 

2 7 1 9 W. 7 1 Str, C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 , T e l : 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 I 9 
Dirbame: Pirro-Penk 9 a.m.-Sp.rn., Šešt iki 2 p.m. 

TEL:1-300-775-SEND 
M Ū S Ų A T S T O V A I : 

U M Angles 334 E. Santa A r š u , TėbSlS-842-1719. Tėl:81.8-731 -9777 
Bravo Co*f<-c 238 Main Str, J.JHM ONT. 11.60439. Te i: 630-257-3300 
R;jym <h;p-3.18S. fe>hiwngRtnti.BMVATINE, IL, Tel:847-776-7766 

uM03om 

ninmiKMOHmfHrfftj/, 
**fl«i* nmn,mt rrf 

NEKILNOJ AMASIS TURTAS 

> Manatoe n ū n tnuiZSi. 
Direct: 941-376-7555 ""* " * ; 

Office: 941-782-0202 
Email: vita@kw.com 

VnAKAZLALSKATIE - MUKLEYSICZ 
Sroker Asiociate 

•Profesionalus ir sąžiningas 
patarnavimas įvairių nuosavybių 
p i rk ime ir pardav ime. 

•Sarasota/Bradenton ir kitose 
Floridos apylinkėse. , 

Jei svajojate įsigyti gražia nuosavybe 
saulėtoje rtoridoje, 

kreipkitės į Vitą ir Jūsų svajonės išsipildys! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 m*. 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
P A L U B I N S K A S 

• St. Petersbure ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

Pas laugos f o t o g r a f a m s 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKVffiNYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

* Moteris su dokumentais ieško darbo 
po pietų arba 1 ar dvi rJenas savaitėje. 
Te!. 708-717-6388. 

* Vyras, pilietis, turintis techninį 
išsilavinimą, ieško darbo gamyklose ar 
kompanijose, ieškau žmogaus, ga
linčio padėti įsidarbinti gamykloje. 
Siūlyti įvairius darbus. Tei. 773-436-
0816. 

* Reikalinga auklė prižiūrėt! 5 metų 
vaiką Atlantoje. GATel. 770-444-9590, 
vakare. 

* Energinga moteris ieško darbo 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
Didelė patirtis ir puikios rekomendaci
jos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 617-
312-9498. 

* Vyras su žmona, dažytojai su 
patyrimu, ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 708-983-5099. 

* Reikalinga darbuotoja darbui ofise 
Lietuvių, anglų ir ispanų kabų žinoji
mas - privalumas. Tel. 773-767-2400, 
Aušra 

* Noriu išsinuomoti 2 mieg. butą su 
garažu Marquette Park ar aplinki
niuose rajonuose. TeJ.773-592-5657, 
Algimantas. 

"Vyras ieško darbo su gyvenimu ar su 
grįžimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
630-915-9227. 

•Reikalingas žmogus-sponsorius 
žaliai kortai gaut. Reikalavimai-USA 
piBefe arba žalios kortelės turėtojas, 
per paskutinius 3 metus būtų dekla
ravęs mokesčiams ne mažesnes kaip 
28,000 USD pajamas. Už pagatoą 
atsiryginsiu. Tel. 773-671-7987. 

"Moteris perka darbą žmonių prie
žiūroje. Gyventi kartu, patirtis , reko-
rnendacįos. automcbilisTel 708-349-
2245. 70&403-0793. 

"Moteris ieško pastovaus darbo tik 
šeštaderšais su grįžimu namo. Tel. 
708-220-3202. 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi žmones 
išsrmomotų vieną kambarį su voma ir 
virtuve VVestmont, Danen, Romeo-
v*e. Bdtngbrook ar VVoodridge rajo
nuose Jeigu nuosavame name, ta 
padėtume tvarkyti aplinką. Tei 708-
717-6388 

Pro-T«am 
Bus.: 708-361-0800 

Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-TOr=— Landmark 
^ * * * properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

Go+jy, 
"A 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, ŪJinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

P a g e r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

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

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

• Audrius Mikulis Omu*, i 
I Te/.: 630-205-9262 - ^ 2 - | 
I Pager. 773-260-3404 , a C t e R « B 

' E-mail: amikulis@usa.com 
; [vairus nekilnojamas turtas: 
i * Nemokamas įkainavimas 
i ' Nemokama rinkos analizė 
' * Pirkimas • — j j f i f r ą ^ 

Pardavimas .Jį] 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

MOKESČIŲ SKAIČIUOTOJŲ PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Ged iminas Pranskevičius 

3805 VSeelev 
Chicago. IL 60618 
Tel . 773.935.0472 

JSŠ 
VIRGIS 

TVASKUS, CPA. 
užpildo pajamų 

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

SIŪLO DARBĄ 

INCOME TAX SERV1 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metinį 

mokesčių formų užpildymą. Profesionaliam, 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516 VV. 9 5 St. 
Oak Lavvn, IL 6 0 4 5 3 . 

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

numerio. 

S I Ū L O D A R B A 

Carag'cvers j obs 
avaiiabie in Wl. Eng, DL, 
Exp. required, SS helpful, 

pay $90 and up. 
Call 262-657-8044. 

LN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English, have work permit, 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

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." 

„Seklyčiai" reikalingos 2 
padavėjos, kalbančios angliškai. 
Viena 5-6 dienoms savaitėje, o 
kita tik sekmadieniais. Kreiptis į 
Rasa - 773^76-2655, arba su

stoti Sekryčioje - 2711 W. 71 S t 

Gėlių salonas 
ALVVAYS W I T H FLOVVERS 

š.m. kovo 13 d. sekmadienį 12 vai. p.p. 
( 1 1 2 0 S ta te Str . , L e m o n t . T e l . : 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 ) 

ŠVĘS 1 METŲ LEMONTE IR 9 METŲ IUSTICE ĮUBILIEĮŲ. 
Ta proga organizuojame 

vestuvinių kompozicijų parodą. 
į j Visas būsimas nuotakas, draugus, 

pažįstamus, mūsų esamus ir būsimus 
pirkėjus kviečiame atsilankyti. 

Iš anksto užsiregistravusioms 
ĮUAOiakoms vestuvinės kompozicijos 

bus su 209c nuolaida. 

1 

#$ Po to vaišes: tortas, kava ir 
šampanas. Lauksime. 

Irena ir Žilvinas Karal iai 

PASINAUDOKITE 
„DRAUGO" SPAUSTUVĖS PATARNAVIMAIS 
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus
tuvės visoje Amerikoje.,,Draugo" spaustuve spausdina 

lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 
pakvietimus, plakatus, biiietus, 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 daryli pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybe 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, iserviįą jungenčb, veiksnio, kaip Į 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60829 

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

mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:ar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://airctradeusa.com
mailto:tickets@dolefis.com
mailto:vita@kw.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Remsis, AP, totettax, ITAR-TASS, BNS 

aati agamftrų pranešimas) 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
DRAUGAS, 2005 m. kovo 5 d., šeštadienis 

EL1KOPA 

AMSTERDAMAS 
Apsnigtos Viduržemio jūros 

pakrančių palmės, visame že
myne sutrikęs kelių eismas ir 
smarkiai padidėjusios šildymo 
išlaidos — štai kokie Europą ne
tikėtai užplūdusios šalčio ban
gos padar iniai . Paryžiaus ir 
Amsterdamo oro uostai, kuriuo
se dėl atšauktų skrydžių įstrigo 
tūkstančiai keleivių, ketvirta
dienį gremžė apledėjusius kili
mo ir leidimosi takus bei mėgi
no susidoroti su ilgam atidėtų 
skrydžių sukelta sumaištimi. 
Kai kuriuose Nyderlandų rajo
nuose prisnigo iki pusės metro. 
Storos sniego pusnys apklojo ir 
Europos kelius bei atokias vie
toves. 

PARYŽDJS 
Prancūzijoje referendumas 

dėl Europos Sąjungos konstitu
cijos įvyks gegužės 29 d., pa
skelbė prezidento Jacąues Chi-
rac sekretoriatas. J. Chirac refe
rendumą rengia anksčiau, kad 
sumažintų konstitucijos atmeti
mo riziką rinkėjams nepalan
kiai reaguojant į išlaidų mažini
mo reformas. Visuomenės ap
klausos rodo, kad naujosios kon
stitucijos Prancūzijoje laukia 
sunkesnis išbandymas nei Ispa
nijoje, kur ji buvo patvirtinta 
per vasario 20-osios referendu
mą. Prancūzija bus antroji E S 
narė, surengusi tokį referendu
mą. Birželio 1-ąją referendumą 
rengia Nyderlandai. 

KIJEVAS 
Buvęs Ukrainos vidaus rei

kalų ministras Jurij Kravčenko, 
kuris turėjo liudyti opozicijos 
žurnalisto nužudymo byloje, 
penktadienio rytą rastas negy
vas. Manoma, kad J. Kravčen
ko, kuris buvo rastas miręs eli
tinėje vasarnamių gyvenvietėje 
Konča Zaspa, nusižudė. Ukrai
nos prezidentas Viktor Juščen-
ko pavedė generaliniam proku
rorui Sviatoslav Piskun asme
niškai kontroliuoti buvusio 
VRM vadovo mirties tyrimą. 
Prezidentas sakė manąs, jog ši 
mirtis gali būti susijusi su žiau
riai nužudyto žurnalisto bylos 
tyrimu ir pridūrė, kad J. Krav

čenko nusprendė „nuteisti sa
ve". 

PRAHA 
Čekijos ministras pirminin

kas Stanislav Gross, norėdamas 
sumažinti centro kairiųjų Vy
riausybėje tvyrančią įtampą ir 
išsaugoti Vyriausybę, atsiprašė 
už skandalą, kurį sukėlė neno
rėdamas viešinti savo asmeni
nių finansinių reikalų. Prem
jero atsiprašymas nuskambėjo 
po koalicijos vadovų susitikimo, 
per kurį jie bandė išspręsti kon
fliktą, kuriam kilus krikščionys 
demokratai pareikalavo prem
jero atsistatydinimo. Visuomenė 
domisi, iš kur 1999 m. S. Gross 
gavo lėšų būstui įsigyti, ir kas 
finansuoja jo sutuoktinės nekil
nojamojo turto verslą. Prem
jeras neigia, kad jo turtai buvo 
įgyti kokiu nors neleistinu ke
liu. 

kas JAV. Tai perspėjimas, kad 
,,al Qaeda" vis dar kelia grėsmę 
amerikiečiams jų pačių šalyje. 

CHICAGO 
Nuotykių ieškotojas Steve 

Fossett tapo pirmuoju žmogu
mi, kuris be sustojimo, be dega
lų papildymo vienas apskrido 
aplink pasaulį. Jo vienmotoris 
eksperimentinis reaktyvinis 
lėktuvas Salina (Kansas) oro 
uoste sklandžiai nutūpė 2 vai. 
48 min. vietos laiku, po 67 va
landų užtrukusio skrydžio. Jis 
nuo to paties tako pakilo pirma
dienio vakarą. Oro uoste jį suti
ko mokyklos orkestras, žinias-
klaidos atstovai, šimtai žiūrovų 
i r „Virgin Atlantic" vadovas Ri-
chard Branson, kuris finansavo 
šį projektą. Lėktuvui nutūpus, 
R. Branson mojavo milžiniška 
vėliava, o paskui laistė S. Fos
sett šampanu. 

JAV KANADA 

WASHINGTON, DC 
Irake per beveik dvejus me

tus trunkantį karą žuvusių JAV 
karių skaičius pasiekė 1,500. 
Paprastai Pentagon skelbiamas 
oficialus žuvusiųjų skaičius vi
sada šiek tiek atsilieka nuo tik
rojoje Vis dėlto po istorinių sau
sio 30-osios rinkimų JAV kariai 
žūsta rečiau, o kariuomenės va
dai mano, kad Irake mažėja su
kilėlių, kovojančių prieš JAV va
dovaujamas pajėgas ir Irako Vy
riausybės karius. JAV Irake yra 
dislokavusios apie 150,000 savo 
karių. I minėtą aukų skaičių 
įtraukti kariai, kurie žuvo per 
kovinius susirėmimus ir nelai
mingus atsitikimus, pavyzdžiui, 
lėktuvų katastrofas a r auto
avarijas. 

JAV prezidentas George W. 
Bush, kuris paprastai retai mini 
rugsėjo 11-osios atakų sumany
toją, pareiškė, kad „didžiausias 
mūsų dienų iššūkis yra sustab
dyti Osama bin Laden ir neleisti 
jam rengti naujų išpuolių JAV 
teritorijoje". G. W. Bush pa
tvirtino JAV pranešimus, kad O. 
bin Laden paprašė savo pagrin
dinio sąjungininko Irake Abu 
Musab ai Zarąavvi planuoti ata-

CALGARY 
Kanados Alberta provincijo

je per operaciją prieš marihua
nos augintojus buvo nušauti ke
tur i raitosios policijos pareigū
nai. Tai buvo vienas kruviniau
sių įvykių per Kanados nacio
nalinės policijos istoriją. Per su
sišaudymą, kilusį dideliame 
ūkio pastate, kurį tikrino polici
ja , taip pat nusišovė vienas įta
riamasis. Žuvusių policininkų 
pavardės neskelbiamos. Prane
šama tik tiek, kad jie buvo jau
nesnieji raitosios policijos, tapu
sios vienu žymiausių Kanados 
nacionalinių simbolių, nariai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BEIRUTAS 
Sirijos prezidentas Bashar 

ai Assad šeštadienį turėtų pa
skelbti, kad iš Libano bus iš
vesta dalis ten dislokuotų Siri
jos pajėgų ir kad likusios pajė
gos bus perkeltos į pasienį. B. ai 
Assad šį sprendimą susies su 
Taif susitarimo, užbaigusio Li
bano pilietinį karą, įgyvendini
mu. Taif susitarimas nustato 
sąlygą, kad Sirijos pajėgos turi 
būti perkeltos į rytinį Bekaata 
slėnį. 

Mindaugas Jurkynas: nesinorėtų būti Baltijos italais 

Atkelta iš 1 psl. 
Žinant vertybių politikoje 

nepopuliarumą, sunku tikėtis 
greito posūkio socialdemokra
tinės ideologijos praktinio įgy
vendinimo link. Mokesčių maži
nimo planas rodo labiau deši
niąją politiką, o apie kairiųjų ti
pinius tur to ar progresinius mo
kesčius socialdemokratai kalba 
tarsi pabudę po blogo sapno. 

Kitos valdančiosios koalici
jos ideologijos ne ką geresnės. 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungos 
(VNDS) samplaika būtų juokin
ga, jei nebūtų graudi. Po Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų susivienijimu tur ime 
„lyros ir plūgo" sąjungą. Galėjo 
bent jau pasivadinti centristais, 
kaip Skandinavijoje — tada bū
tų galima kažką suprasti. O da
bar tur ime asmeninių ambicijų 
vedamą „visuomenės lyderių" 
sąjungą, kurios žmogiškieji iš
tekliai ir patyrimas daug ką ge
r iausiu atveju verčia nebent 
šypsotis. 

Darbo partijai galima at
leisti — jie patys nežino, ko nori 
ir kas jie yra. Europos Parla
mente jie dešinieji. Vyriausybėje 
— kairieji. J ie norėtų būti pla
taus pagrindo partija, bet rinkė
jų akyse atrodys nei velnias, nei 
gegutė, tik V. Uspaskicho politi
nis batalionas. 

Socialliberalai taip pat ieš
ko ideologijos, nes jų „minkš
tasis" liberalizmas yra tapęs po
litiniu prisitaikėliškumu. Žino
ma, gerai, kai partija stovi ideo
loginiame centre, tačiau mažė

jantis jbs svoris ir pasitikėjimas 
tarp rinkėjų neleidžia tapti sva
ria politine jėga. Socialliberalų 
rinkėjai 2000 m. buvo permainų 
norintys žmonės. Jų lūkesčiai 
žlugo ir jie metėsi prie naujų 
„mesijų", palikdami Naująją są
jungą prie suskilusios geldos. 

Taigi dabartinė koalicija vis 
labiau panaši į pasakėčios hero
jus — gulbę, lydį ir vėžį, tem
piančius Vyriausybės politiką 
skirtingomis kryptimis. 

Opoziciją sunku apkaltinti 
vienybe. Konservatoriai ir libe-
ralcentristai po rinkimų apsis
tumdė ir sudarė sąjungą „iš rei
kalo". Liberalcentristų vadovo 
Artūro Zuoko noras patekti į 
valdžią per konservatorių gal
vas badyte badė akis. 

Liberaldemokratai tapo ma
žąja opozicija. Jų ir su jais ei
nančių marginalinių atplaišų 
nepriėmimą į didžiosios opozici
jos gretas lėmė du dalykai: as
meniniai vadovų nesutarimai ir 
antisisteminis liberaldemokra-
tų partijos pobūdis. Obuoliauti 
su Rolando Pakso, ištrenkto iš 
valdžios Olimpo, partija nenori 
net kairieji — ką ir kalbėti apie 
liberalcentristų dantų griežimą. 

Be to, liberaldemokratų an-
tisisteminiai pareiškimai, nu
kreipti prieš „korumpuotą kla
ną", dažnai labiau priminė neo-
fašistines ar Aleksandr Luka
šenka metaforas nei demokrati
nio žaidimo nuostatas. Kaip ra
šo profesorius Leonidas Donskis 
ir apžvalgininkas Virginijus Sa
vukynas, V. Uspaskicho planai 
keisti rinkimų sistemą ir įvesti 

dvejų rūmų parlamentą yra tik 
..gėlytės" lyginant su R. Pakso 
siūlymais kurti „kraštiečių ta
rybas", kurios imituotų demo
kratines %truktūras ir būtų at
skaitingos prezidentui. 

Nors Lietuvos politinė kul
tūra, sakoma, tam nepribrendu
si, jau turėjome vieną mažumos 
koaliciją, kai Naujosios politi
kos susivienijimas realiai netu
rėjo absoliučios daugumos Sei
me. Kaip daugiapartiškumas 
skatina koalicijas, taip ir da
bartinės koalicijos žlugimas gali 
pastūmėti sudaryti mažumos 
Vyriausybę, kurios branduolį 
sudarytų tarp dešinės ir kairės 
esančios partijos. Žinant kon
servatorių ir liberalcentristų 
nemeilę valstiečiams bei Darbo 
partijai, panašu, kad „centre" 
atsiduria LSDP ir Naujoji są
junga. 

Vyriausybės „kritimo" atve
ju partijų Seime laukia koalici
nis rebusas. Perkirsti Gordijaus 
mazgą priešlaikiniais rinkimais 
nenori niekas. Smagiau pasilai
kyti postus. Išeitis yra mažu
mos Vyriausybė, tokia kaip 
Skandinavijoje. Tai vadinama 
susitarimo demokratija. Visai 
nebloga laikina išeitis, kai poli
tikoje nepripažįstami vertybi
niai principai. Tik ar ryšis kas 
nors tokiai, sakyčiau, sveikai 
avantiūrai? 

Autorius yra Vilniaus universiteto 
Tarptautiniu santykių ir politikos 
mokslą instituto (TSPM1) dėstyto
jas. Sis komentaras yra bendro 
TSPMl ir Eltos projekto dalis. 

2005 M£Ti 
Kovas 

Kovo 6 d., sekmadienį: 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seselių 
rėmėjų metinė šventė. Pradžia 
2 vai. p.p. Mišiomis t. jėzuitų 
koplyčioje; po Mišių programa 
ir vakarienė Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

—Lemonto LB apylinkės vi
suotinis metinis narių susirin
kimas PLC didžiojoje salėje. Jo 
metu bus renkama nauja Le
monto LB apylinkės valdyba. 
Pradžia — tuoj po Mišių (12 vai.). 

—Verbų kūrimo užsiėmi
mas Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 1 vai. p.p. 

Kovo 12—13 d. (šeštadienį 
ir sekmadienį) velykinė mugė 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. 

Kovo 13 d., sekmadienį: 
„Draugo" koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje. Programą at
liks Vilniaus universiteto stu
dentų ansamblis „Jaunimėlis". 
Pradžia 3 vai. p.p. 

—Velykaičių marginimo už
siėmimas Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 1 v. 
p.p. 

Kovo 17 d., ketvirtadienį: 
šakiečių pusmetinis susirinki
mas Šiaulių namuose, Čikagoje. 

Balandis 

Balandžio 1 d., penkta
dienį: Jaunimo centre poezijos 
vakaras „Pavasario vėjas". Ren
gia Lietuvių rašytojų draugija. 
Pradžia 7 vai. vak. 

Balandžio 3 d., sekma
dienį: cepelinų popietė „Sekly
čioje". Ruošia Dantų gydytojų 
sąjunga. Pradžia 12 vai. 

—Velykų stalas Pasaulio 
lietuvių centre. 

Balandžio 2-3 d., šešta
dienį ir sekmadienį: Atve
lykio mugė Jaunimo centre. 
Ruošia Jaunimo centras. 

Balandžio 8 d., penkta
dienį: Dainos ir poezijos va
karas Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Balandžio 10 d., sekma
dienį: Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų Čikagos sky
riaus metinis pokylis Šaulių 
namuose. Pradžia 3:30 v. p.p. 

Balandžio 22 d., penkta
dienį: Jono Kuprio fotografijų 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

Balandžio 24 d., sekma
dienį: Lietuvių opera Pietro 
Mascani „Cavalleria Rusti-
cana" (Kaimo garbė) Morton 
gimnazijos salėje. Pradžia 3 vai. 
PP-

—Tautinių šokių ansamblio 
„Grandis" ir kapelos „Sodžius 
koncertas Jaunimo centre. Pra
džia 3 vai. p.p. 

Birželis 

Birželio 5 d., sekmadienį: 
Ateitininkų šeimos šventė: 9 
vai. r. Mišios Pal. J. Matulaičio 
misijoje; 10:30 v.r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje. 

—Ateitininkų namų gegu
žinė Ateitininkų namų sode. 
Pradžia 12 vai. p.p. 

—BALFo cepelinų pietūs 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje tuojau po 10:30 vai. r. 
Mišių. Rengia BALFo Marąuet-
te Park skyrius. 

Birželio 12 d., sekmadie
nį: Gedulo ir Vilties dienos 
paminėjimas. PLC didžiojoje 
salėje. Pradžia 12 vai. Rengia 
JAV LB Lemonto apylinkės 
valdyba. 

Birželio 26 d., sekmadie
nį: Tėvo dienos pagerbimas 
PLC. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Liepa 

Liepos 24 d., sekmadienį: 
gegužinę ir metinį susirinkimą 
ruošia JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkė Lake County 
Forest Preserve miškelyje. Pra
džia 12 vai. 

Rugpjūtis 

Rugpjūčio 21 d., sekma
dienį: „Draugo" metinė vasaros 
šventė t. marijonų sode, Čika
goje. 

Rugsėjis 

Rugsėjo 11 d., sekmadie
nį: Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė. Pradžia 12:30 vai. 
p.p. 

Rugsėjo 25 d., sekmadie
nį: „Rudens derliaus pietūs" 
PLC didžiojoje salėje. Pradžia 
12:30 v. p.p. Rengia „Vaiko var
tai į mosklą". 

Spalis 

Spalio 8 d., sekmadienį: 
pabendravimo pietūs PLC 
didžiojoje salėje. Ruošia Pal. 
Jurgio Matulaičio misija, pra
džia 12 vai. 

Spalio 15 d., šeštadienį: 
tradicinis rudens pokylis ir tau
tinių šokių grupės „Klumpė" 25 
metų jubiliejaus šventė Eu-
ropean Crystal Banąuet Center, 
Arlington Heights, IL. Ruošia 
Waukegan/Lake County LB 
apylinkė. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Spalio 16 d., sekmadienį: 
„Draugo" metinis pokylis. 

G e g u ž ė 

Gegužės 1 d., sekmadie
nį: „Žuvėdros" koncertas Mor
ton gimnazijos salėje. Cicero, IL 
Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

—Motinos dienos pietūs 
PLC didžiojoje salėje. Ruošia 
Pal. Jurgio Matulaičio misija. 
Pradžia 12 vai. 

Gegužės 15 d., sekmadie
nį: muz. Fausto Strolios muzi
kinės kūrybos koncertas PLC 
Lietuvių fondo salėje, Lemont, 
IL. Koncerto vadovas — muz. 
Alvydas Vasaitis. Pradžia 12:30 
vai. p.p. 

Gegužės 22 d., sekmadie
nį: Aisčio knygos sutiktuvės 
Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, IL. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Lapkritis 

Lapkričio 13 d., s e k m a 
d ien į : madų paroda, PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 12:30 
vai. p.p. 

Gruodis 

Gruodžio 3-4 d., šešta
dienį ir sekmadienį, kalėdinė 
mugė Pasaulio lietuvių centre. 
Lemonte. Abi dienas pradžia 9 
vai. r. 

Gruodžio 18 d,, sekma
dienį: kūčios Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 12.30 vai. p.p. 

Gruodžio 31 d., šeštadie
nį: Naujų metų sut ik imas 
Pasaulio lietuvių centre. Pra
džia 8 vai vak 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

A t A 
ELENAI ANUŽIENEI 

iškeliavus \ Amžinybę, Lietuvių Fondo vado
vybės vardu reiškiame nuoširdžią ir gilią užuo
jautą Lietuvių Fondo Tarybos nariui SAULIUI 
ANUŽIUI dėl mamos mirties, taip pat jo broliui 
ir seserims bei jų šeimoms. Liūdime ir gedime 
kartu. 

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba 

Reiškiu nuoširdžią užuojautą Lietuvos Respub
likos garbės konsului SAULIUI ANUŽIUI, 
ANDRIUI ANUŽIUI, jų šeimoms bei artimie
siems netekus MYLIMOS MOTINOS. 

Su giliu liūdesiu — 

Ambasadorius Vygaudas Ušackas 

Alvvays Wl th Flovvers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gėlės visom progom, gėlės į Lietuva 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos 'konsultacijos - nemokamos) 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; T«i. 630-257-0359 
Justke 8 0 1 5 W. 7 9 St.; Tel. 708-594-6604 

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

www.alwayswithflowers.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING 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 CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

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

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

* Patot j io ie vietoj*3 t a - p 
Cikagos ir L e m o n t o 

'10 minučių nuo Šv Ka r i rp i -
lietuviu k a p i n i u 

11028 S. Southwest Hwy 
Palos Hllls, l l l lnoli 

( 7 0 8 ) 9 7 4 4 4 1 0 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 
I M U 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" kovo 9 d. 2 v.p.p. 
t reč iad ienio popietės pro
gramoje bus rodoma vaizdo 
j u o s t a „Lietuvos vaizdai". 
Kviečiame atvykti ir įdomiai 
praleist i laiką. 

BEVERLY SHORES, IN, LIETUVIŲ 
klubas primena, kad sekma
dienį, kovo 13 d., tuoj po 1 v. p . 
p. šv. Mišių Šv. Onos bažny
čioje bus Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimas ir kavu
tė. Visus kviečiame atvykti. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopos p i rmas is šių metų 
sus i r ink imas bus šeštadienį, 
kovo 19 d., 3 v.p.p., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus kavutė. 

VELYKAIČIŲ MARGINIMO pa
mokos vyks Balzeko lietuvių 
kul tūros muziejuje, kovo 13 d., 
sekmadien į , 1 v.p.p. Vely
kaičius margint i mokins liau
dies menininkai Uršulė As-
t r i enė i r Don Astras. Atsi
nešk i t e svogūnų lukš ta i s 
dažytų kietai virtų kiaušinių. 
Sku t inė j imo peil iukais ir 
instrukcijomis aprūpins mu
ziejus. Būt ina iš anksto reg
is truotis tel. 773-582-6500. 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA 
š.m. balandžio 1 d., penkta
dienį, 7 v.v. Jaunimo centre 
rengia poezijos vakarą „Pa
vasa r io vėjas". Vakaro pro
gramos vedėja aktorė Audrė 
Budrytė—Nakienė. 

GALĖSITE PASMAGURIAUTI 
l i e tuv i šku mais tu bei sal
dumynais , atvykę į tradicinę 
l ie tuvių skautų Kaziuko 
mugę, sekmadienį, kovo 13 d., 
Pasaul io lietuvių centre, Le-
monte. Mugės at idarymas po 
9 v.r. šv. Mišių, Lietuvių fondo 
salėje. Kviečiame visuomenę 
atvažiuoti ir paremti šią lietu
višką organizaciją. 

ŠIŲ METŲ OPEROS „KAVAL-
LERIA RUSTICANA" PREMJERA 
j a u nebe už kalnų. Pats laikas 
įsigyti bilietus, ta ip pat 
p r a šome paragint i a r t imuo
s ius ir draugus . Spektakl is 
vyks sekmadienį, balandžio 24 
d., 3 v.p.p. Mortono mokyklos 
auditorijoje, 2423 S. Austin 
Blvd., Cicero IL. Bilietus gali
ma įsigyti „Seklyčioje" 2711 
W. 71st Str., Čhicago, IL 
60629. Šiokiadieniais bilietai 
parduodami nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir šeštadieniais nuo 10 
v.r. iki 2 v.p.p. Bilietus ta ip 
p a t gal ima įsigyti paš tu , 
pr idedant sau adresuotą vo
kelį su pašto ženklu. Užsa
kymus siųsti Lithuanian Ope
ra Co., Inc., 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629. 
Daug iau informacijos j u m s 
suteiks valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus, tel. 773-
925-6193, arba interneto sve
tainėje, adresu: www.l i th .op-
e r a c h i c a g o . o r g . 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ sąjungos (ALGS) valdyba 
maloniai kviečia Jus dalyvau
ti ALGS ruošiamame semi
nare , kuris įvyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., Willowbrook 
pokylių salėje, 8900 S. Archer 
Ave. , Willow Springs , IL. 
Seminaro programoje medici
nos paskai tas skaitys gydyto
ja i : Lietuvos gydytojų sąjun
gos pirm. dr. L i u t a u r a s 
Labanauskas ir ALGS pirm. 
dr. A. Vanagūnas, kuris ap
žvelgs Amerikos l ietuvių 
gydytojų sąjungos veiklą. Bus 
kokteiliai ir vakarienė. Pra
džia 6 v.v. Maloniai kviečiami 
visi kolegos: medicinos, stomo-
tologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos 
apsaugos darbuotojai . Pas i 

teiraut i galima Jaunimo cen
tro tel. 773-434--i545, nuo 11 
v.r. iki 5 v.p.p. 

JAUNIMO CENTRO VELYKINĖ 
mugė vyks kovo 12 d., šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. ir 
sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 3 
v.p.p. Galėsite įsigyti įvairių 
meno ir g intaro dirbinių, 
knygų, gardumynų, margučių, 
verbų ir kitų gėrybių. Bus 
lietuviškas maistas, šašlykų. 
Vaikams bus ruošiama loteri
ja , žaidimai, atvyks juokdarys 
su balionais. Šeštadienį kon
certuos Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokiniai , vadovė 
Bi ru tė Jas insk ienė . Šešta
dienį, 1:30 v.p.p., kompanijos 
Zepter atstovė vaišins šviežiai 
paruoštu maistu. Sekmadienį, 
12 v.p.p. koncertuos ansamb
lis „Gabija", vadovė G. Ra-
zumienė. Prekybininkai už
sisako s ta lus skambinant Mil
dai Šatienei, tel. 708-447-4501 
ir Juozui Marganavičiui, tel. 
773-778-7500. Visi kviečiami. 

KELIONIŲ AGENTŪRA „VYTIS 
TOURS" siūlo keliauti į Lie
tuvą rugsėjo 8-19 d., į šventę 
„Vilniaus dienos". Be to dar 
aplankyti Rygą. Dėl informa
cijos skambin t i Ritai Pen-
cylienei, tel. 708-923-0280. 

VILNIAUS UNIVERSITETO stu
dentų kaimo kapela „Jau
nimėlis" atvyksta į Čikagą. 
J a u n a s ir įdomus kolektyvas 
koncer tuos Jaun imo centre 
kovo 13 d., sekmadienį, 3 v. p. 
p. Koncertą rengia „Draugo" 
dienrašt is . Atvykę į koncertą 
turės i te progos pasidžiaugti 
talentingu Lietuvos jaunimu 
ir tuo pačiu paremsite se
niausią lietuvišką dienraštį. 

ĮAMŽINKIME LIETUViŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti 
tai , kas buvo pastatyta, 
nupirkta , įkurta lietuvių imi
gran tų pastangomis, išlei
džiant knygą „Lietuvių ži
dinių pėdsakai JAV7". Jau tre
jus metus renkama informaci
ja ir nuotraukos. Knyga re
daguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kul tūros taryba prašo fi
nansinės paramos šiam isto
riniam projektui užbaigti. Visi 
aukotojai - parapijos, LB 
apylinkės ir pavieniai asme
nys - bus įrašyti į knygą. 
Aukas prašome siųsti: Lit
huan ian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton C t , 
Westchester, IL 60154. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra 
Lietuvių fondo tinklapyje: 
w w w . l i t h f u n d . o r g . Jas gali
ma gaut i ir LF raštinėje. 
Stipendijų prašymų anketos, 
pilnai užpildytos, su visa 
dokumentacija, turi būti iš
s iųstos 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 rašt inę tel. 630-257-1616, 
faks. 630-257-1647, e-paštas: 
admin@lithfund.org. 

SKELBIMAI 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos maža i s mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa -
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. 

DRAUGO METINIS KONCERTAS 2005 m. kovo 13 d., 3:00 vai p.p. Jaunimo Centre 
Vilniaus universiteto studentų kaimo kapela 

bilietai: DRAUGE 4545 W. 63rd Street, Chicago 
Seklyčioje: 2711 W. 71st Street, Chicago lnfo: 773-585-9500 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO.IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

PRASIDEDA DF 
PAVASARIO VAJUS 

Kai, pagal Kristijoną Done
laitį „Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą", kai praėjo trys 
žiemos mėnesiai nuo rudens 
vajaus, vėl jau laikas pradėti 
Draugo fondo lėšų telkimo pa
vasario vajų, kad tęstųsi tolimes
nis Draugo fondo auginimas. 

Fondo auginimas yra būti
nas, kad pajėgtume remti dien
raščio „Draugo" leidybą. Ta 
fondo teikiama parama jau tę
siasi per dešimt metų ir ji nuo
lat didėja, stokojant reikalingų 
„Draugo" leidybai pajamų. 

Per eilę metų Draugo fondo 
narių, garbės narių ir rėmėjų 
sudėtos aukos — įnašai, dau
giau kaip milijoną dolerių, j a u 
suteikė „Draugo" leidybai 
827,165 dolerių. Ši, arti mili
jono dolerių parama buvo fondo 
kapitalo investavimų uždarbis, 
nors paskut inis 50,000 dol. 
išmokėjimas jau palietė milijo
ninį kapitalą. Jį reikia vėl pa
pildyti 2005 metų vajuose 
surinktomis lėšomis. 

Kaip „Draugo" leidėjams, 
administracijai sudurti „galą su 
galu", kai kyla išlaidos, o ne
didėja pajamos? Gal lengviau
sias būdas — parašyti paramos 
prašymo raštą Draugo fondui? 
O kai jo pajamos ir kapitalas 
„sutirps", kur tada eisime? O 
gal po keleto metų dienraščio 
„Draugas" mūsų naujai išeivijai 
nebereikės? Keičiantis sąly
goms ir aplinkybėms, daug kas 
gali keistis, bet šiandien, rytoj 
ir poryt dienraštis „Draugas" 
mums dar yra labai reikalingas 
ir jo misija yra labai svarbi 
mūsų išlikimui lietuviais. Ma
nau, niekas neprieštaraus, kad 

mums reikalingas įdomus „Drau
gas" , visų skaitytojų laukiamas 
„Draugas" , k a s le idėjams ir 
redakcijai vėl uždeda papildo
mą finansinę atsakomybę. 

Net ir 2005 m. pakelta „Drau
go" p renumera ta nė ra propor
cinga ki tai mūsų išeivijos spau
dai, nei amerikiečių spaudai . 

„Draugo" turinio tobulini
mas priklauso ne vien tik nuo 
redakcijos pastangų, bet ir nuo 
t a m skir iamų leidėjų lėšų bei 
administracijos laiku atl iekamų 
išmokėjimų. Nėra abejonės, kad 
ir administracijoje lėšų telki
mas ir gyvybinių išlaidų mokėji
mas galėtų būt i tobulesnis. 

Čia ir vėl finansine a t rama 
lieka Draugo fondas, jo nariai ir 
rėmėjai , kur ie vajų me tu padi
dina savo įnašus. Gaila, kad tik, 
maždaug pusė „Draugo" prenu
mera to r ių y ra Draugo fondo 
nar ia i ir rėmėjai. Malonu, kad 
per eilę vajų, nors ir nedideliais 
įnašais , nariai tapo garbės na
r ia i s , ku r i e sudaro Draugo 
fondo „stuburą". 

Šių metų kovo 10 dieną pas 
v isus „Draugo" p renumera to
r ius iškeliaus fondo talkininkų 
siunčiami Draugo fondo pava
sario vajaus laiškai, kviečiantys 
augint i „Draugą" per Draugo 
fondą. Investavimų r inka yra 
pagerėjusi ir investuotos Drau
go fondo lėšos duos gerą uždar
bį, kuris bus reikalingas toli
mesniam dienraščio „Draugo" 
auginimui . Visiems pavasario 
vajaus lėšų telkimo dalyviams 
iš anksto labai dėkoja Draugo 
fondo direktorių t a ryba ir 
iždininkas. 

D r a u g o fondo i ž d i n i n k a s 
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A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago . IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Ton free 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

T e l 630-257-0200, Lemont , BL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 ChkagD, IL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniai s 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

„ D r a u g o " skelbimų 
skyrius 

Tel 1 773 585-9500 

•PIGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA: Kortelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. P ro t ingas 
vartotojas renkasi amer i 
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 

i mėnesinių mokesčių, jokių 
; papildomų kodų. Išklot inę 
i gaunate su savo vie t ine 
sąskaita. Registruokitės hetu-

jviškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja t ik 
naujiems klientams! 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence. Čikagoje 
Kalbame l ietuviškai 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastinės Čikagoj* ir 

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

877-496-3527 

,Draugo" redakcijoje lankėsi Veronika Povilionienė ir jos ansamblis „Blezdinga" 
J. Kuprio nuotr. 

KUNIGAS DR. RIMANTAS GUDELIS LTSC 
Prieš pat Šv. Kalėdas į 

LTSC atvyko kun. dr. Riman
t a s Gudelis tęst i savo įsi
pareigojimų Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro archyvui. 
Pasaulio lietuvių archyvas turi 
unikalią senų religinių knygų, 
maldaknygių, kantičkų kolekci
ją, kuri susidarė palaipsniui iš 
uždarytų lietuviškų parapijų 
Čikagoje ir jos apylinkėse. 
Nenorėdami, kad dingtų išeivi
jos lietuvių istorijos dalis, 
LTSC darbuotojai kreipėsi per 
spaudą į tikinčiuosius, kad jie 
išsaugotų savo parapijų leistus 
spaudinius . Tokiu būdu per 
daugelį metų LTSC sukaupė 
nemažą kolekciją. Atvykę moks
lininkai iš Lietuvos ir kitur ste
bėjosi medžiagos gausumu ir 
unikalumu. Šiais rinkiniais do
mėjosi ir buvęs Lietuvos Švieti
mo ministras Z. Zinkevičius, 
VDU prof. D. Kaunas ir kt. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras jau seniai bendradar
biauja su Lietuvos nacionaline 
M. Mažvydo biblioteka, besi
keičiant knygomis ir darbuoto-

r SKELBIMAI 

• 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 ! 
N o r ė d a m i t ikra i kokybiškai 
i šve r s t i video į r a š u s iš 
(Lietuvoje n a u d o j a m o s P A L 
s i s t e m o s \ a m e r i k i e t i š k ą ] a 
N T S C ir a tv i rkšč ia i , kreip-i 
k i t ė s į I N T E R - V I D E O 3 5 3 3 
S . A r c h e r Ave . , Chicago , BLi 
60*509. TeL 773-927.9091. 

Sav. P e t r a s Be rno t a s . 

• A.a. J u l i a u s L i n t a k o 
atminimą pagerbdami. Juliaus 
draugai per laidotuves aukojo 
$100. Ši auka padės Lithua
nian Mercy Lift įgyvendinti 
medicininius projektus ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. 
L i t h u a n i a n Mercy Lift, P.O. 
Box 88, P a l o s He igh t s , DL 
60463. Tel . 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• A.a. Algio S t a n k a u s 
a tminimą pagerbdami, Aras 
Dailidė aukojo $50. Ši auka yra 
sk i r ta moterų krūties vėžio 
ankstyvai diagnostikai Lietu
voje. L i t h u a n i a n Mercy Lift, 
P .O. Box 88, Palos H e i g h t s , 
IL 60463. Tel . 708-636-6140. 
T a x ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $200 
— Mary Oksas per Microsoft 
Matching Gift Program. $100 
— V. ir I. Virkau, IL. $50 — 
Mary ir Joseph Vizgirda, IL. 
$25 — M. Karaska, VA; Donald 
Sanders, HI $5 — Eugene Bez-
gela, NC. Dėkojame už aukas1 

L i t h u a n i a n Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Pa los Heigh ts , IL 
60463. Tel . 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
lithuamanmercylift@yahoo.com 

ja i s . Dažnas mokslinis ben
dradarbis atvykęs iš M. Maž
vydo bibliotekos tik stebėdavosi 
kolekcijos gausumu, bet vis tik 
nedrįsdavo kataloguoti, ma t 
daugumas spaudinių yra loty
nų, arba senovine lietuvių 
kalba. Po to, kai į Čikagą 
atvyko kunigas dr. R. Gudelis ir 
LTSC pradėjo su juo bendradar
biaut i leidžiant knygas, j is 
susidomėjo LTSC rinkiniu ir 
pasisiūlė padėti aprašyti. 

Kunigas Rimantas Gudelis 
gimė Panevėžyje 1964 metais, 
1990 metais įsigijo teologijos 
bakalauro laipsnį Vytauto 
Didžiojo universitete. Čikagos 
universitete kun. R. Gudelis 
baigė magistranturos studijas, 
apsigynė teologinių ir tarp-
kultūrinių santykių daktaro 
laipsnį. Kartu su Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centru savo 
doktorato tezių pagrindu išleido 
knygą anglų kalba, kuri buvo 
pris tatyta Frankfurto knygų 
mugėje. Kun. dr. R. Gudelis 
ketverius su puse metų (1997— 
2001) buvo Čikagos Marąuette 
Parko parapijos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčios vi
karas . 2002 m. grįžo į savo 
gimtąjį miestą, kur buvo paskir
t as Panevėžio Kristaus kara
l iaus katedros klebonu. Ten 
išdirbo keletą metų, išpuošė, 
atnaujino, sutvarkė katedrą, 
nuo 2004 metų vidurio buvo 
paskirtas į Sankt Peterburgo 
(Petrapilio) dvasinę katalikų 
akademiją vicerektoriaus pa
reigoms. Petrapilio dvasinės 
akademijos istorija labai sena. 

Aukštesniosioms teologijos 
studijoms mokykla, pradėjusi 
veikti Vilniuje dar 1834 m., 

1842 m. buvo perkelta į Pet
rapilį. Kai 1867 m. buvo likvi
duota Varšuvos dvasinė aka
demija, Petrapilio akademija 
buvo likusi vienintelė katalikų 
teologijos mokykla visoje Ru
sijoje. Visos katalikų vyskupijos 
siųsdavo ten naujai įšventintus 
kunigus, kurie siekė tolimesnio 
mokslo. Dvasinėje akademijoje 
mokslus baigė ir garsūs lietuvių 
teologai, lietuvių buvo ir profe
sorių tarpe: Motiejus Valančius, 
J. Ivaškevičius. A. P. Audzi-
jonis, G. Cirtautas, J. Pranaitis, 
K. Jaunius , A. Dambraus
kas-Jakštas, J. Baltrušis, Mai
ronis, P. Būčys, J. Matulaitis, J. 
Totoraitis, B. Česnys, A. Gri
gaitis ir daugumas kitų. Kaip 
teigia Lietuvių enciklopedija, 
Petrapilio dvasinė katalikų 
akademija buvo lietuvių in
teligentijos, kalbininkų, poetų 
telkimosi vieta, kurie vėliau 
organizavo įvairias šalpos, 
lietuvių kalbos atgavimo ir 
panašias organizacijas. Kaip 
kun. R. Gudelis sako, akademi
joje šiuo metu mokosi įvairių 
tautybių katalikai, bet nemažai 
yra lietuvių, lenkų tautybės 
kunigų. 

Džiugu, kad kun. dr. Ri
mantas Gudelis užimdamas 
tokias atsakingas ir garbingas 
pareigas Sankt Peterburgo 
dvasinėje katalikų akademijoje 
dažnas svečias savo tėviškėje 
Panevėžyje ir Čikagoje Litua
nistikos tyrimo ir studijų centre 
pas prof. dr. Joną Račkauską, 
kur darbuojasi archyve. 

Sk i rmantė Miglinienė 
Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro archyvų 

direktorė 

Kun. dr. rumanta: Gudelis. 
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