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numeryje: 
Iš a tei t ininkų veiklos. 
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Ar lietuvių kalba dar 
vis „mužikiška"? Rašau 
p a p r a s t a s dainas: 
ašakos skersai gerklės. 

3 psl. 

Didysis žmogaus 
laimėjimas. Mūsų 
šeimose. Apie „Sočiai 
Secur i ty" reformas. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Nepamirštamoji Marija 
Gimbutienė. Lietuvių 
kompozitoriai: praeitis 
i r dabar t i s . Ruošiantis 
Dainų šventei. Naujasis 
LMTA rektorius. 
Leidiniai . 

Kas po mūsų oda? 2005 
m. LF Dr. A. Razmos 
šviet imo premija. 
„Alytus" šventė 
laimėjimą. 

5 psl. 

Muzikinių pamąstymų 
popietė Verbų 
sekmadienį. Draugo 
fondo skiltis. 
Mažlietuviai vaišino 
š iupiniu. 

8 psl. 

as 
* P i r m ą k a r t ą š iame se

z o n e 2004 m. Atėnų (Graiki
j a ) o l imp in ių žaidynių vice
čempione daugiakovininkė 
Austrą Skujytė dalyvavo leng
vaatlečių varžybose stadione. 
JAV surengtame turnyre Lietu
vos sportininkė laimėjo disko 
metimo rungtį, įrankį nusvie
dusi 48.12 m. 

* P e n k t a d i e n į įvyko sep
t y n e r i o s L ie tuvos krepšinio 
A lygos (LKAL) 43-čiojo turo 
rungtynės , kuriose aikštelių 
šeimininkai iškovojo šešias per
gales. Keturiolikos komandų 
turnyre tebepirmauja vienuo
liktą nesėkmę patyrusi Pasva
lio „Pieno žvaigždžių' koman
da, kurią namuose po pratęsi
mo 94:89 įveikė devintąją vietą 
užimanti Joniškio „Žiemgala-
Šiaurės vilkas". Antrojoje vieto
je — Klaipėdos „Naftos-Uni-
Laivitės" komanda, namuose 
73:88 pralaimėjusi Šilutės 
„Šilutei", kuri įsitvirtino trečio
joje vietoje. 

* Lenki jos sostinėje vyk
s t a n č i o t a r p t a u t i n i o Feliks 
S t a m m atminimo bokso turny
re penktadienį abiem Lietuvos 
atstovams be kovos jų pačių pa
geidavimu buvo įskaityti pra
laimėjimai pusfinaliuose. 

Naujausios 
žinios 

* L i e tuvos p remje ras Ka
l i n i n g r a d o s r i t i e s vadovui 
reiškia nerimą dėl Lietuvos in
vesticijų likimo. 

* Maskva lauk ia lietuviš
k ų m a i s t o p roduk tų . 

* L a u k o pajėgose lankėsi 
JAV P e n n s y l v a n i a naciona
l i nė s gvardijos vado pavaduo
tojas. 

V^I i . i fu s a n t y k i s 
1 USD — 2.586 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Landsbergis: Lietuva kaltinama neteisingu 
M. Burokevičiaus teismu 

Vilnius, kovo 18 d. 
(ELTA)— Įtarimai, esą senyvo 
ir ligoto Sausio 13-osios per
versmininko Mykolo Burokevi
čiaus kalinimas gali pažeisti jo 
teises, tolygūs kaltinimai Lietu
vai neteisingu teismu. Taip tei
gė Europos Parlamento narys 
konservatorius Vytautas Lands
bergis, komentuodamas kai ku
rių Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos (ETPA) narių 
raginimus perversmininką 
anksčiau laiko paleisti į laisvę. 

„Paprastai tokiuose reikala
vimuose, kurie dažniausiai atei
davo iš Rusijos, būdavo ir šmei
žimo, ir tiesos iškreipimo, sa
kant, kad jie politiniai kaliniai 
i r persekiojami už pažiūras. Šis 
žmogus nuteistas kaip nusikal
tėlis, ir didelis, už valstybės iš
davimą bei nekaltų žmonių žū
tį", teigė europarlamentaras. 

Anot V. Landsbergio, šiuo 
atveju kalbėti apie žmogaus tei
sių pažeidimą, net turint ome
nyje nuteistojo amžių ir prastą 

sveikatą, tolygu kaltinti Lietuvą 
dėl neteisingo teismo. 

Konservatoriaus teigimu, 
galima kalbėti apie humanišku
mą, bet kai tuo pačiu metu plūs
ta propaganda prieš Lietuvą, 
įtarinėti tarptautinių "žmogaus 
teisių s tandar tų nesilaikymu 
nėra pagrindo. 

Lietuvoje viešintis Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamb
lėjos (ETPA) Teises reikalų ir 
žmogaus teisių komiteto pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas, 

Lenkijos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas 
Jerzy Jaskiernia teigė, kad M. 
Burokevičius dėl senyvo am
žiaus ir prastos sveikatos turėtų 
būti paleistas į laisvę. 

„Jei kažkam yra 77 metai ir 
jo sveikata prasta, nepaisant to, 
kas jis yra, ką jis darė praeityje, 
kyla klausimas, ar su juo žmo
giškai elgiamasi, ar tai atitinka 
Europos žmogaus teisių ir pa-
grindinų laisvių konvenciją", 
teigė ETPA narys. 

Muzikai prisiminė profesorių Raimundą Katilių 
Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) 

— Lietuvos muzikų sąjunga pa
kvietė prisiminti garsų smui
kininką, pedagogą, profesorių 
Raimundą Katilių (1947-2000). 
Taikomosios dailės muziejuje 
surengto atminimo vakaro 
„Perpetuum mobile į amžiny
bę" programoje dalyvavo buvę 
smuikininko mokiniai, Čiurlio
nio kvartetas, kiti muzikai, su 
kuriais R. Katilių siejo nuoširdi 
draugystė, taip pa t ir jo dukra 
Raimonda - taip pat smuiki
ninkė. 

Vienas žymiausių XX a. lie
tuvių smuikininkų virtuozų 
Raimundas Katilius gimė 1947 
m. kovo 16 dieną Vilniuje. Mu
ziko kelią pradėjo M. K Čiur
lionio menų gimnazijoje, vėliau 
studijas tęsė Lietuvos muzikos 
akademijoje bei Maskvos kon
servatorijoje. 

1972 m. R. Katilius pirma
sis iš lietuvių smuikininkų pel
nė tarptautinio Helsinkio kon
kurso laureato diplomą. Tais 
pat metais iškovoti laurai ir 
Montreal konkurse, po kurio 
laiko pelnytos pirmosios premi
jos tarptautiniuose Bratislavos 
ir Belgrado konkursuose. 

1975 m. staiga mirus profe
soriui Aleksandrui Livontui, R. 

Vakare, skirtame profesoriaus R. Katiliaus atminimui, koncertuoja fortepijoninis trio. Valdo Kopūsto rELTA) miotr. 

Katilius perėmė jo vadovautą 
smuiko klasę tuometinėje Lie
tuvos konservatorijoje, išugdė 
daug smuiko talentų — solistų, 
ansamblio, orkestro artistų, pe
dagogų, sėkmingai dirbančių ne 

tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
1995 m. už nuopelnus muziki
nei kultūrai R. Katilius pelnė 
Lietuvos nacionalinę kultūros ir 
meno premiją. 

sa. Galbūt ji nedidelė, manojo 
atlikimo tiesa, bet taip kalbėti 
noriu aš, tai, ką sakau, yra ma
no, tik taip aš galiu atiduoti 
žmonėms dalelę savęs", yra sa-

„Atlikėjui būtina savoji tie- kęs R. Katilius. 

Eurokomisarė gerbia Lietuva «• . , - k - i ^ . . ^ sprendimą 
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 

— Vilniuje viešinti už išorinius 
santykius atsakinga Europos 
Komisijos narė Benita Ferrero-
Waldner teigia gerbianti Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus sprendimą nevykti į 
Maskvoje rengiamas pergalės 
prieš nacių Vokietiją 60-mečio 
iškilmes. 

„Aš labai atidžiai perskai
čiau prezidento V. Adamkaus 
pareiškimą. AS vertinu jo 
sprendimą, tai subtilus spren
dimas", po penktadienį vykusio 
susitikimo su V. Adamkumi sa
kė EK narė. 

Kartu ji sakė norinti at
kreipti dėmesį į paskutinius 
pareiškimo sakinius, kuriuose 
teigiama, kad Europa turi ju
dėti į priekį. 

Pagarbą V. Adamkaus 
sprendimui išreiškė ir kovo 9-
10 d. Lietuvoje viešėjęs Lenki
jos prezidentas Aleksandr 
Kwasniewski, tačiau pats jis į 
Maskvą nutarė vykti. 

Pasak B. Ferrero-Waldner, 
Europos Komisijai Maskvoje 
atstovaus jos vadovas Jose Ma-
nuel Barroso. 

Tą pačią dieną su komisare 
susitikęs užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis aptarė 
aktualius Europos Sąjungos 
(ES) santykių su Rusija, Ukrai
na, Moldova ir Pietų Kaukazo 
šalimis klausimus. 

Susitikime A. Valionis ir už 
išorinius santykius atsakinga 
B. Ferrero-Waldner aptarė de
rybų dėl ES ir Rusijos bendra
darbiavimo bendrose išorinio 
saugumo, ekonominėje, teisin-

Europos Sąjungos komisarė Benita Ferrero-Waldner ir prezidentas Valdas 
A d a m k u s . VaMo Kopūsto (ELTA) nnotr 

gumo bei mokslo ir kultūros 
erdvėse eigą. 

Svarstant ES veiksmų pla
no Ukrainai įgyvendinimo pra
džią ministras pabrėžė ES na
rių dvišaliu pagrindu teikiamos 
pagalbos ir paramos Ukrainai 
programų koordinavimo svarbą. 

A. Valionis ir B. Ferrero-
Waldner taip pat aptarė rinki
mų Moldovoje rezultatus ir 
veiksmų plano šiai šaliai įgy
vendinimo perspektyvas. Buvo 

pasikeista nuomonėmis, kaip 
ES galėtu tarpininkauti spren
džiant Padnestres konfliktą. 

Ministras ir eurokomisarė 
apžvelgė trečiadienį vykusio ES 
Bendrųjų reikalų ir išorinių 
santykių tarybos susitikimą, 
kuriame buvo iš esmės pritarta 
ankstesnei EK rekomendacijai 
pradėti konsultacijas su Pietų 
Kaukazo šalimis dėl ateities 
veiksmų planų šioms valsty
bėms rengimo. 

K a t a l i k u 
Bažnyč ia i 

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) 
— Lietuvos vyskupai teigia, 
kad Katalikų bažnyčiai trūksta 
kunigų. Lietuvos vyskupai ti
kintiesiems adresuotame laiš
ke rašo, jog vyskupų dažnai 
prašoma paskirti kunigą. Pa
rapijos ir mokyklos, maldos 
grupės ir katalikiškos draugi
jos, šeimų būreliai ir piligrimų 
organizacijos nori turėti savo 
kleboną, savo kapelioną, savo 
dvasios tėvą. 

..Nors ir skaudama širdimi, 
ne visuomet galime šiuos jūsų 
prašymus patenkinti — kunigų 
stygius jaučiamas visose vysku
pijose, visose Bažnyčios veiki
mo srityse", teigiama laiške. 

Anot vyskupų, dėl kunigų 
stokos kaltos istorinės aplinky
bės ir neigiamas šiandieninės 
visuomenės poveikis. 

Tačiau jie pažymi, kad „net 
pačiais sunkiausiais laikais, 
nepaisydami akivaizdžių pavo
jų, jaunuoliai rinkosi kunigo 
kelią, ištikimai tarnavo Dievui 
ir žmonėms. Šis pasirinkimas, 
kaip ir visa kita, yra Viešpaties 
rankose". 

Savaitę prieš Gerojo Gany
tojo sekmadienį (balandžio 11-
17d.) vyskupai skelbia Maldos 
už pašaukimus savaite bei ragi
na visus Lietuvos tikinčiuosius 
asmeniškai ir bendruomenėse 
melstis, kad kuo daugiau jau
nuolių apsispręstų sekti Kristų. 

Apie demokrati ją su 
ir be jų 

Algimantas Jankauskas 

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) 
— Demokratinės valstybės su
kūrimas yra vienas ryškiausių 
pasiekimų modernioje Lietuvos 
istorijoje. Siekis, išreikštas Va
sario 16-osios akte, Steigiamojo 
Seimo rezoliucijoje, okupacijų 
metais diskutuotas šviesiausių 
protų išeivijoje, atgimęs Kovo 
11-osios akte ir visų piliečių va
lia patvirtintas 1991 m. sausio 
13 dieną, tampa mūsų valsty
bės ir visuomenės gyvenimo da
limi. 

Kas šiandien liudytų Lietu
vą esant demokratinę valstybę? 
Pirma, tai šalis, kurioje valdžia 
formuojama piliečių valia lais
voje konkurencinėje aplinkoje. 
Antra, išrinktųjų valdžia yra 
reali, o ne marionetinė — su
telkta oligarchinių, nusikals ta
mų grupuočių ar , juodųjų pul
kininkų" rankose. 

Trečia, Lietuva — tai vals
tybė, kurios piliečiai nebijo lais
vai reikšti nuomonės a r pažiū
rų. Ketvirta, tai šalis, kurioje 
piliečiai gali rinktis informaci
jos šaltinius, o Vyriausybė ne
siekia jų monopolizuoti. Penk
ta, ta i šalis, kurioje egzistuoja 
sąjungų autonomija. Šešta, Lie
tuva yra tarptautinių ir regio
ninių organizacijų, kurioms de
mokratija — pamatinė vertybė, 
narė. 

Ne visi išvardinti Lietuvos 
demokratiškumo kr i ter i ja i 
šiandien vienodai tvirti; d a r ne 
visiems piliečiams demokratija 
yra vienodai vertingas ir puose
lėjamas dalykas. Tik kas tre-

Algimantas Jankauskas 
Tomo B a u r o (ELTA) nuotr 

čias Lietuvos pilietis remia de
mokrat inę santvarką. Dar ma
žiau yra tų, kurie patenkinti 
demokrati jos i n s t i t u tų veiki
mu. Iš tiesų šiandien tiksliau 
būtų teigti, kad Lietuvoje su
kūrėme procedūrinę, bet ne 
vertybiškai įtvirtintą demokra
tiją. 

Demokratija nesukur iama 
vienkartiniais sprendimais a r 
vien elito valia. Tai ilgas ir nuo
lat puoselėjamas procesas. Net 
Vakarų šalių pat i r t is (Austri
jos, Prancūzijos) liudija, kad 
demokratija susiduria su nuo
lat iniais išbandymais. Demo
kratijai įtvirtinti reikia politi
nio elito atsakomybės bei pi
liečių paramos. 

Lietuva į demokratijos ke
lią žengė iš sovietinės sistemos, 
kuri suformavo žmogų, netu
rintį pilietinės savimonės ir po
litinio N u k e l t a į 7 ps l . 

kova! su t e r o r i z m u 
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 

— Lietuvos specialiųjų ta rnybų 
darbą įvertinę Europos Sąjun
gos (ES) žinovai teigia, kad Lie
tuva yra gerai pasirengusi ko
vai su terorizmu. 

„Mes esame patenkinti visų 
jūsų specialiųjų pajėgų darbu. 
Mūsų komanda yra įsit ikinusi, 
kad Lietuvos valdžia daro vis
ką, jog Lietuva ir kitos valsty
bės būtų saugios", spaudos kon
ferencijoje penktadienį sakė 
grupės vadovas, E S Tarybos 
atstovas Niels Brack. 

Anot žinovų, Lietuva yra že
mos rizikos valstybė terorizmo 
atžvilgiu ir negalėtų tap t i vienu 
iš „karštų taškų" ekstremizmo 
išpuoliams. Jei grėsmė kiltų, ta i 
ji būtų ne šalies viduje. 

J is pažymėjo, kad teroriz
mas šiais laikais laikomas di
džiausiu kriminaliniu nusikal
timu, nes jei pilietis ir y ra ap
saugotas savo šalyje, t a rp tau t i 

nio terorizmo auka jis gali tapti 
kel iaudamas po pasaulį, todėl 
kova su terorizmu netur i pasi
baigti prie valstybės sienos. 

J i s teigė, kad žinovų grupė 
neturėjusi jokių pretenzijų Lie
tuvos specialiosioms tarnyboms 
ir jų pasirengimą kovoti su tero
rizmu įvertino kaip labai profe
sionalų. 

Ypatingai gerą įspūdį sve
čiams paliko Valstybės sienos 
apsaugos ta rnyba (VSAT) bei 
Lietuvos policijos antiteroristi-
nių operacijų r ink t inė „Aras". 

Žinovai Lietuvos vyriausy
bės 2002 m. pri imtos Kovos su 
terorizmu programos naujausią 
redakciją pavadino ..labai efek
tyvia". 

Įvertinti, kaip E S šalys yra 
pasirengusios kovoti su teroriz
mu, Europos Komisija nuspren
dė po 2001 m. rugsėjo 11-osios 
teroristų išpuolio JAV bei po 
2004-ųjų išpuolių Madride. 

Kaune žydams gali tekt i grąžint i 
turto už 700 min. Lt 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 
— Kaune žydai ir jų organizaci
jos oficialiai pretenduoja atsiim
ti 107 objektus ir Vyriausybei 
pateiktame sąraše nurodo, jog 
Laisvės alėjoje pretenduoja tik į 
5 a r 6 pastatus, rašoma ..Res
publikoje". 

Tačiau, pasak Savivaldybes 

nuosavybės teis ių a tkūr imo 
skyriaus vedėjo Edvardo Kaspe
ravičiaus, iš t iesų reiškiamos 
pretenzijos daugiau nei į 50 
Laisvės alėjoje esančių pastatų. 

Nekilnojamojo tur to vertin
tojų manymu, tur to , į kurį Kau
ne pretenduoja žydai, verte yra 
apie 700 mln. litų. 

Lietuvos ambasada Prancūzijoje 
iki šiol garbina R. Paksą 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 
Mūsų šalies a m b a s a d o s 

Prancūzijoje interneto svetainė
je apie Lietuvą skleidžiama me
laginga informacija - teigiama, 
kad Rolandas Faksas iki šiol 

yra Lietuvos prezidentas, rašo
ma „Ekstra žiniose". 

R. Paksas prezidentu buvo 
inaugurūotas 2003 m. vasarį ir 
pašalintas iš prezidento posto 
apkaltos būdu 2004 m. balandį. 
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Iš Ateitininkų 
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e-adresas: draugas@ateitis.org 
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Svarstytinos mintys 
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I ubi Heį tnei stovyklai 
birželio 29 - liepos 4 

Kęs tu t i s A . T r i m a k a s 

REIKIA GYVOSIOS DVASIOS SĄJŪDŽIO 
SU DIDELE PSICHOLOGIJOS DOZE 

Šalia to, ką rašiau ankstyvesniame straipsnyje apie mirties 
kultūrai prieštaraujančią gyvąją kultūrą, šiais laikais randu 
labai reikalingas šias dvi mūsų, ateitininkų, veiklą gaivinan
čias sritis: 1) gyvosios dvasios sąjūdį ir 2) psichologinių žinių 
pritaikymą. 
Gyvosios dvasios sąjūdis 

Kun. Stasys Yla „Ateitininkų vadove" apie ateitininkuos ide
ologą Stasį Šalkauskį rašo: , j is kūrė ir skelbė įvairius 
sumanymus, planus, sistemas, vajus. Galutinai sustojo ties 
gyvosios dvasios mintimi. Šiai dvasiai įkūnyti parengė naujo 
sąjūdžio gaires. Tai buvo paskutinis jo bandymas išjudinti 

dvasinį tautos sustingimą, reli
ginį paviršutiniškumą, moralinį 
abuojumą. I šį dvasinės gyvybės 
sąjūdį jis dėjo labai daug vilčių..." 
(367 psl.) 
Dar didesnes viltis jis buvo sudė
jęs į ateitininkus, ypač į jaunąją 
kartą, kad jie, persiėmę to sąjū

džio idėja, ją įgyvendins ir tautoje. Tad jis kreipėsi į jaunąją 
ateitininkų kartą Studentų ateitininkų sąjungos konferencijo
je Kaune 1938 metais. Tada skaityta paskaita „Jaunimas ir 
gyvoji dvasia" su paskatinimu įsijungti į gyvosios dvasios sąjū
dį kaip tik ir pateko į Ateitininkų ideologiją. Deja, 1940 m. Lie
tuvą okupavo Rau-donoji armija ir nutraukė bet kokią gal
imybę ne tik gyvosios dvasios sąjūdžiui, bet ir ateitininkų ai 
gyvuoti. 
Šiuo metu Lietuvoje ir išeivijoje kažin ar padėtis yra pagerėju
si, kažin a r „dvasinis tautos sustingimas, religinis paviršuti
niškumas, moralinis abuojumas" yra dingę ar bent kiek suma
žėję. Tad a r nedera mums, ateitininkams, remiantis Ateitinin
kų ideologo gilia išmintimi ir į ateitininkus sudėta viltimi, šiuo 
metu atkurt i gyvosios dvasios sąjūdį? Argi ne mums patiems, 
ateitininkams, labiausiai reikalingas gyvosios dvasios sąjūdis, 
argi ne mums patiems labiausiai reikia atsinaujinti, kad galė
tume „Visa atnaujinti Kristuje"? Gyvosios dvasios sąjūdis turi 
du svarbius dalykus: 1) aiškią kryptį į dvasinį atgimimą bei 
gyvą pedagogo S. Šalkauskio apibrėžtą idealizmo laikyseną ir 
2) iš žosistų pasiskolintą „stebėti, spręsti, veikti" veiklos meto
dą. Ko šiam sąjūdžiui trūksta, tai konkrečių saviugdos gairių, 
kuriomis būtų įmanoma vidiniai bręsti ir atsinaujinti. 
Ps i cho log in ių žinių p r i t a i k y m a s 
Čia į pagalbą gali ateiti modernioji psichologija. Anuo Stasio 
Šalkauskio metu psichologija nebuvo dar išvystyta, kaip ji yra 
išvystyta šiandien, gyvavusi 100 metų, tapusi humanistinė, 
išsišakojusi į asmenybės, dvasingumo, asmens raidos, tikėjimo 
vystymosi sritis, atnešusi daug svarių įžvalgų į visapusišką as
mens brendimą. Tos įžvalgos yra naudingos, pritaikomos savi
ugdai — save atnaujinti Kristuje. 
Pati silpniausia ateitininkų vieta yra trūkumas atnaujinti save 
Kristumi. Turime nepaprastai kilnų tikslą „Visa atnaujinti 
Kristuje", bet mažų mažiausiai pasiseka mums atnaujinti save. 
Bet kaipgi įgyvendinsime šūkį „Visa atnaujinti Kristuje", jei 
pirma neatnaujinsime savęs. Asmenybės vystymosi, tikėjimo 
raidos psichologija aiškiai parodo, kaip galime keistis. Pažvelgę 
į psichiatro Viktoro Franklio patirtį, suvokiame kelią, kaip 
atrasti Dievo skirtą misiją. Erikas Eriksonas parodo, kaip 
bręstame — ne tik vaikai, jaunuoliai, bet ir suaugę. Fowleris ir 
Ruemke atskleidžia, kaip mes tobulėjame tikėdami — net iki 
to, kaip galima tapti tobulais Dievo įrankiais, kai gyvas tikėji
mas tampa veikla ir gyvenimu. Tik tapęs gyvu Dievo įrankiu, 
asmuo gali būti tikrai įtakingu. Tik atsinaujinęs gali kitką ir 
kitus atnaujinti. Teisybė, gyvoji Dvasia atnaujina, bet reikia 
eiti patirtimi ir įžvalgom pagrįstu keliu, o tą kelią rasti padeda 
ir dvasingumo psichologijoje sutelktas žinių lobynas. 

* * * 

Nesiūlyčiau viso to ateitininkams šiuo metu, jei nebūčiau 
įsitikinęs šių veiklos sričių svarba. Tačiau kai kas gali abejoti, 
gali klausti. Kitas gali iškelti argumentų prieš - net prieš 
kiekvieną sritį. Pavyzdžiui, prieš pirmąją: S. Šalkauskio 
penkių principų pakanka; kam dar reikia kažkokios gyvybės 
kultūros? Prieš antrąją: nereikia gyvosios dvasios sąjūdžio; mes 
ne pamaldumo brolija. Prieš trečiąją: turime ateitininkų ide
ologiją: kam dar ta psichologija? Diskutuokime. Beieškant 
atsakymų gali daug kas paaiškėti. 

Jubili f»t eimes STOVVKIOS k \ 
naujienos 

• jubiliejinės stovyklos el-paštas: stovykla@ateitis.org. Šiuo 
adresu galite rašyti klausimus, susisiekti su ruošos komitetu 
ar pranešti apie dalyvavimą. 

• Stovyklautoju sąrašas padidėjo keliais vardais: Teresė, Algis 
ir Raimundas Kazlauskai; Dainė ir Kristina Quinn 

• Jubiliejinės stovyklos metu vyks MENO PARODA. Kviečia
me visus kūrybinguosius jau dabar pradėti ruoštis dalyvauti. 
Meno parodos komisijai vadovauja dail. Danguolė Kuolienė, 
jai talkininkauja Vita Reinytė ir Taura Underienė. 

Jubiliejinė stovykla • birželio 29 iki liepos 4 d • Dainavoje 
Kviečiami visi MAS, SAS ir ASS nariai 

Moksleivių žiemos kursuose Svaja Mikulionytė su trim vadovais: Sauliumi Klioriu, Kęstučiu Daugirdu ir Vytu 
Vaitkumi. Svaja yra įamžinusi š.m. Žiemos kursus fotografijose. Į jas galima pasižiūrėti užsukus į šią interneto sve
tainę: http://www.ofoto.com/l.jsp?c=fwOslcf .3xzdbdgj&x=l &y=-jit1ys 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKU SĄJUNGOS 
ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE — IV 

MATAS ČYVAS 

Šiandien baigiame Žiemos kursų, įvykusių 2004 m. g ruodž io mėn . 
pabaigoje, kronikinį- aprašymą. 

S u s i k a u p i m o v a k a r a s 
Jokia stovykla ar kursai ne

praeina be Susikaupimo vaka
ro. Kas kartą vadovai bando pa
daryti šį vakarą kuo ypatinges
ni, įspūdingesnį, ir per šiuos 
kursus moksleiviai liko giliai 
paveikti vadovų sumaniai su
rengto vakaro. Susikaupimas 
prasidėjo visiems sustojus Dai
navos Baltųjų rūmų salės gale. 
Vadovai pasikeisdami perskaitė 
t rumpus žmonėms įvykusius 
atsitikimus, vienus skausmin
gus, kitus nemalonius. Moks
leiviai, kurie yra pergyvenę to
kius įvykius buvo prašomi 
žengti pirmyn. Po kiekvieno 
perskaityto epizodo moksleiviai 
atsigręžė atgal ir matė, kad jie 
ne vieni savo skausme ar savo 
nepasisekime. 

Po to visi susėdo ir buvo 
duotas laikas kiekvienam, kas 
norėjo viešai išsilieti savo drau
gams, vieni kitų atsiprašyti, iš
reikšti meilės žodžius, palinkėti 
gero. Nuostabu, kiek kursantų 
sukaupė pakankamai drąsos at
sistoti prieš visus ir išreikšti to
kius asmeniškus jausmus. Bai
gėm susikaupimo vakarą šv. Mi-
šiomis, kurios buvo aukojamos 
už mūsų draugę studentę a.a. 
Larą Polteraitytę, anksčiau 
kartu su mumis stovyklavusią. 

Pasku t in io j i p a s k a i t a 
Paskutinę kursų dieną po

kalbį vedė Audrė Budrytė-Na-
kienė. J i iškėlė daug įdomių 
minčių: svarstėme, kaip yra da
romi sprendimai. Krikščionis 
sprendžia problemas mąstyda.-
mas, kreipdamasis malda į Die
vą ir medituodamas. Pagal prof. 
Antaną Maceiną, krikščionis 
negali būti niūrus ar nelaimin
gas, nes tai nesiderina su krikš
čionybe. Savo širdyje krikščio
nis turi džiaugtis. Džiaugsmas 
ir gyvenimo prasmė ateina su 
meile ir noru ką nors gero pa
daryti savo artimui. Veikdami ir 
kurdami mes „raibuliuojame" į 
kitus. 

MAS suvaž i av imas 
Paskut inę kursų popietę 

vyko moksleivių atei t ininkų 
sąjungos suvažiavimas. Visų 
kuopų atstovai papasakojo apie 
savo veiklą ir pasidalino ateities 
planais. MAS CV pirmininkas 
Liudas Landsbergis pranešė, 
kad toliau eis pirmininko parei
gas ir kad nauji centro valdybos 
rinkimai įvyks per š.m. MAS 
vasaros stovyklą, Dainavoje. 
Suvažiavimas priėmė šį pasiū
lymą. Kęstutis Daugirdas pas
katino moksleivius važiuoti į 
Ateitininkų Jubiliejinę stovyklą 
liepos pradžioje. Suvažiavimą 
baigėme šv. Mišiomis, kur ias 
aukojo kun. Petras Šarka. 

Po suvažiavimo vyko iškil
minga vakarienė, kursų uždary
mas ir šokiai. Valgėme „kara
liškai" keptą kalakutą, saldžias 

bulves ir spanguoles. Iš tiesų 
kas dieną skaniai valgėm ir 
todėl esame labai dėkingi mūsų 
še imin inkams Audronei Elvi-
kienei, Arui Norvilui, Bill Ken-
ton, Alice Yang, Rūtai ir Linui 
Mikul ioniams. Po vakar ienės 
mūsų sąjungos p i rmin inkas 
Liudas Landsbergis kursus už
darė, apibendrindamas kursuo
se išdėstytas mintis ir įteikda
mas vadovų paskir tas premijas 
pasižymėjusiems k u r s a n t a m s . 
Taip pat buvo apdovanoti kur
santai už pasakytas prakalbas. 

P a d ė k a 
Žiemos kursus suruošti nė

ra lengvas darbas. Daug auko-
tasi, daug nemiegotų naktų pra
leistų tam, kad iš įvairių vietų 
suvažiavę moksleiviai galėtų 
sus idraugaut i ir ka r tu bręsti 
lietuviškoje ir ateitininkiškoje 
aplinkoje. Mes įvertinam trijų 
kursų rengėjų: Vainiaus Aleksos, 
Juli jos Krumply tės ir Liudo 
Landsbergio įdėtas pastangas. 
Mano galva, tai buvo labiausiai 
pasisekę kursai, kuriuose esu 
dalyvavęs — k u r s a n t a i buvo 
draugiški , nejutom amžiaus 
skir tumo ta rp jauniausių ir vy
riausių, paskaitininkai įdomiai 
pr is ta tė sudėtingas mintis, ir 
kursų dvasia buvo stebuklinga. 
Tai dėka ne vien rengėjų, bet ir 
puikios vadovybės: Kris t inos 
Kliorytės, Viktutės Sušinskai-
tės, Sigitos Newsom, Vijos Sid-
rytės, Lauros Sirgėdaitės. Sau
liaus Kliorio, Gyčio Mikulionio, 
Kęstučio Daugirdo ir Vyto Vait
kaus . Vadovybės parama, tai 
puikus padėjėjų būrys: Algis 
Bielskus, Lina Bublytė, Paulius 
Elvikis, Andrius Giedraitis ir 
Saulė Sidrytė. Dėkojame kun. 
Pe t ru i , kur i s visuomet buvo 
prieinamas ir su kuriuo buvo 
galima giliau apie tikėjimą pa
diskutuoti ir aptar t i savo atei
ties planus. Tikimės, kad jis vėl 
galės sugrįžti į Dainavą ir su 
mumis pabendrauti . 

Moksleivių vardu norėčiau 
ypat ingai padėkoti Liudui 
Landsbergiui, be kurio tikrai 
nebūtų moksleivių stovyklų nei 
Žiemos kursų. Jo begalinė meilė 
moksleiviams yra jaučiama— 
jis paaukoja dvi atostogų savai
tes su mumis pabūti , savo sa
vai tgal ius skir ia ieškodamas 
paskaitininkų, vadovų, sudary
damas programas. Noriu ir as
meniškai t au padėkoti, Liudai, 
kad esi palikęs tokį gilų ant
spaudą mano gyvenime. Prieš 
porą metų tu įmetei savo ak
menį į ežerą. Nuo tos dienos 
tavo "raibuliavimai" yra pavei
kę daug žmonių. J ie toliau 
raibuliuoja per tavo paveiktus 
moksleivius, ir per juos jie plis 
ateitin. 
Norėčiau padėkoti savo tėvams, 
draugei Vijai, tėvukui ir močiu
tei, padėjusiems man parašyti šį 
straipsnį. 

Studentų savaitgalis 
Studentų ateitininkų sąjungos 

ruošiamas savaitgalis įvyks 
balandžio 8, 9, 10 d. Dainavos 
stovyklavietėje. Visi studentai 
yra kviečiami gausiai dalyvau
t i . Registruokitės el-paštu: 
sas_cv@yahoo.com. 

Jaunučių stovykla 
Pranešame visiems JAS na
riams ir jų tėveliams, kad regis
tracija į š.m. Jaunučių vasaros 
stovyklą prasidės balandžio 1 
d. Užsukę į ateitininkų interne
to svetainę www.ateitis.org 
rasite visą stovyklos informaci
ją ir reikalingas užsiregistra
vimui anketas. Jaunučių sto
vykla įvyks š.m. liepos 14 - 24 
d. Dainavoje. 

Dermatologijos l igų ir odos vėžio I 
specialybė, k o s m e t i n e ch i ru rg i j a , 

viso veido a t j a u n i n i m a s 
R I T H JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali #318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠiRDiES UGOS 

Midwest Heart Scseciahsts 
15900 W. 127th SL Ste 200 

Lemorrt, ! L 60439 
530-719-4799. 

Priklauso Gooc Samarrtan. Centrai 
DuPage. Edvvard ir Bmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS V12NAS, M D , &C. 
VIDAUS UGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. A-cher Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, iL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarime 

Dr.RAM.UNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Te!. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127* Str. 
Suite 101, Lemont, !L 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstu, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI.. Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Chnst k t M M 

/ V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M 0 
( SUSAN T LYON. M.D. 
/ Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
C Chirurgi ja, Klausos aparatai 
\ 73S0 W. College Drive. Suite 208 
W Palos Heights. i i 60463 

I Tel. 708-361-9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

TrOkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxer*9fferscrywyancbraaBlliuuSui3rri 

Dr. V IUUS MIKAJTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Famiiy medical clinic 
10811 W. 143 S t Ortend Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 708460-2500 
Dr. UNA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 VV. 63 St.;Chicago 

Tei. 773-735-7730 
10 S 640 S. Krgery Hwy, Vvlowbrook 

Tei. 530-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
iiiinois Pairi Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Bgin: 347-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
Ek Grove: 847-7181212 
www.iiiinotspaJn.com 

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

uetuvans sutvarkys dante už pnerama kaną 
Sjstenrsj kafcet airiška arba Um&ai. 
4647 W 103 SL Oak Lawn, iL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.PjodžiOnienė 
HeaJthy Connectšon 
ChrrjpracSc & Reheb 

Manualine ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kakio ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos :r vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V .J . VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagai susitarimą 

Dr. EL IGIJUS LELIS 
Akių iigos ir chirurgija 

1192 VValter S i Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet. IL 60435 

Te l . 815-723-1864 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACnC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaras. kaMo, getas # f l u m j 

> migrenos1). soortHu traumų specainati 
6645 VV. Stanley Ave 

8erwyn, IL 80402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DAJNTTU GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 rnyiia i vakarus nuo Harter-- Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

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

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraxtika,manualine terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Patos HtS. IL 60463 

Tai. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDiCARE pacientai 
5540 S. Puiaski Road, 
Tei. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
InkstųpGsiės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highiand 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 
773-2330744 arba 773-489-4441 

DR. JOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, !L 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvav 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
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RASA U PAPRASTAS DAINAS 
Leonas Sabaliūnas 

AŠAKOS SKERSAI GERKLĖS 
Nesupaisysi, dėl ko žmonės 

eina iš proto. Prisimenu, kaip 
sykį kar tu su pažįstamu stoty 
laukėm jo autobuso — dvi va
landas be perstojo jis man 
kalbėjo apie muziką. Kitąsyk 
svečiuose prie vaišių stalo vie
nas statybininkas be paliovos 
sakė anekdotus, o visi kiti be 
paliovos turėjo juoktis. Paga
liau, kad ir mano miestelio 
žmonės! Ateis rudens šešta
dieniai, ir jie dešimtimis tūks
tančių gatvėmis traukia į fut
bolo stadioną. 

Mane iš proto veda žodžiai. 
Nusisekę naujadarai: atjauta, 
savitarna, purvasvydis, supirk-
tuvė, suvožtinis. Manieringas 
glėbesčiavimas: amplua, anon
sas, ažiotažas, bižuterija, toni
kas, ekipažas, trileris. Pagaliau 
tikros ašakos skersai gerklės: 
Preslis vėl topuose, išleistas jo 
singlas, devynioliktas jo hitas. 

Mūsų taikinys šiandien — 
trys vengtini posakiai ar žodžių 
junginiai: intriga, prezumpcija 
ir persekiojimas. Tik stabteliame 
pagalvoti, kaip dažnai aptin

kame intrigų. Štai, viena aktorė 
mus perspėja per spaudą: „in
trigantų ir pavyduolių yra ne 
tik teatre". Kitąsyk verslininkų 
atstovė daro užuominą apie 
„intrigas kėlusius politikus". 
Galų gale patys dažnai matom 
kaip, durim trenkęs, ima ir 
pasitraukia koks verslo admi
nistratorius, aukštas valdinin
kas ar tea t ro direktorius — 
girdi, ten nieko doro, ten vien 
tiktai intrigos (arba aferos, 
rietenos, machinacijos, pinklės 
ir košmarai). Ir žinoma, pats 
būdamas kuklus bei teisingas 
žmogus, jis ta proga dar pri-
drabsto užuominų apie ap
gaulės aukas, nedoras priemo
nes, mįslingas pažymas ir 
juodąsias technologijas. 

Nekalbant apie intrigos 
reikšmę literatūros veikale, 
mūsų kasdieninėj vartosenoj 
tas žodis turi didžiai neigiamą 
atspalvį. Gyva bėda, kai juo 
apibūdindami priešingų inte
resų ar jų reiškėjų susidūrimą, 
paliekame kone kriminaliai 
neigiamą įtarimą, kada t a m 

pagrindo gali ir nebūti. Kon
fl iktas demokratinėje visuo
menėje yra beveik nuolatinis, 
ka r ta i s atviras ir dažnai teisė
t a s reiškinys. Svars tant as
mens parinkimą aukštai vietai, 
pareigų atlikimą ar pašalinimą 
iš tarnybos, daug kas būt ina 
žinoti, būtent: mokslo ir patir
t ies t inkamumas numaty ta i 
vietai, vadovaujamas vaidmuo 
darbe, darnus bendradarbiavi
mas su kitais, imlumas kritikai, 
t i nkamas savajai partijai atsi
davimo supratimas, gebėjimas 
riboti savanaudiškumą. Kur 
įsižeidęs vertinimas įžiūrės 
intr igas, kiti su pagrindu teras 
protingo svarstymo bei spren
dimo eigą. Prie to, ką riebios 
ra idės vadina intr iga, mes 
ar t inkimės tad šaltai ir abejin
gai. Nekaltumo prezumpcijos 
t a m terminui mes nelaiduo-
kim. 

Prezumpcijos? Tik, tai būti
n a padailinti tą pavadinimą — 
jis nei lietuviškas, nei melodin
gas. J u k nusikamuotų Gražina 
Apanavičiūtė, jeigu ja i reikėtų 
jį išdainuoti kokiam „Dialo-
ques des Carmelites" pastaty
me! Gerai, kad šiai svetimybei 
tu r im savo pakaitalą: nekaltu
mo prielaida. Tai samprotavi
mo teiginys, kuris dviem žo
džiais išsako Konstitucijos 31 
straipsnio įspėjimą ir garanti

ją: asmuo laikomas nekaltu, 
kol jo kaltumas neįrodytas nus
tatyta tvarka. Nekaltumo prie
laida yra angliško „presump-
tion of innocence" atitikmuo. 

Ištremti reiktų ir žodį per
sekiojimas. Spėju, kad jo lietu
viškąją vartoseną galėjo apga
dinti angliškieji terminai „per-
secution" ir „prosecution". 
„Persecution" yra persekioji
mas, kas j au skleidžia nema
lonų tvaiką. Persekiojimas yra 
pramoga tokių valdžių, ku
rioms užeina ūpas neleisti 
žmonėms laisvai veikti, juos 
bausti, varžyti, engti už kokias 
pažiūras ar už slaptą veiklą. 
Atsiranda kažkoks žodžių 
nesuderinamumas, kai spaudo
je rašoma apie kažkokį teisinį 
ar baudžiamąjį persekiojimą. 
Sumaištį galėjo pagilinti ir 
žodis „prosecution". „To prose-
cute" niekada nereiškia per
sekioti; viena galima šios ben
draties prasmė yra, paprastai 
pasakius, t raukti ką nors į 
teismą. Lietuvos baudžiamojo 
proceso kodeksas mini laikiną 
sulaikymą, parengtinį tardymą, 
paieškos priemones, įtariamojo 
apklausą ir teisminį nagri
nėjimą. Jokio teisminio perse
kiojimo ten nepastebėjau. 

Laimei, Vilnius moka švys
telt ir garbės žodžiu — skolą 
Latvijai mes sugrąžinsim. 

Puolimai iš dešinės. Ar ta i dešinė? 
VYTAUTAS LANDSBERGIS 

Mes jau prisižiūrėjome, 
kaip kiekviename Seimo ka
dencijos ar panašiame laiko
tarpyje kuriami vis nauji 
kairiosios jėgos ešelonai nau
jais pavadinimais, vis labiau 
populistiniais. Pats komuniz
mas buvo populizmas. Ir dabar 
kuriamos tiktai naujos jo 
atmainos: pažadukų ir švie
saus rytojaus, kurios niekada 
nebus. Svarbu paimti valdžią! 

Mes neturime būti pana
šūs, bet turime numatyti, kad 
atsiranda naujų darinių, kurie 
gali net apsimesti dešiniaisias. 
Anksčiau buvo populiaru apsi
mesti centru. Jei dešinieji blo
gi, tai stovintys vidury yra tie, 
už kuriuos reikia balsuoti, — 
jie yra tikrasis pasirinkimas. 

Ta metodika susikompro
mitavo, galų gale išsikvėpė 
vadinamieji „centrai", nors 
šiaip žodis „centras" reiškia, 
kad tu ne kraštutinis. Mes taip 
pat naudojam sąvoką centro — 
dešinė. Mes ne kokie Šustaus
kai ir ne mažonai, mes esame 
normalūs dešinieji, demokra
tai. Bet ir vėl matom seną 
žaidimą: „mes" geri todėl, kad 
kiti blogi. Nors naujieji dar 
nieko neparodė, bet svarbu, 
kad jie nauji, nes kiti vis nuo 
anksčiau blogi. Ta technika 
kartojama, ir labai įdomiai 
kartojama vaizduojant tartum 
tikrą dešinumą. O tokią veik
lą kažkas taip finansuoja, kad 
galima leisti laikraščius ir 
nemokamai dalinti, kai kiti vos 
galą su galu suveda. Toks 
būtų ,„XXI amžiaus", kuriam 
mes nepakankamai padedam. 

O dabar štai reguliariai 
eina laikraštis, kurį Tėvynės 
sąjungos žmonės skaito, plati
na, džiaugiasi, todėl kad ten 
yra gerų straipsnių. Bet yra 
ten ir kitokių straipsnių. Taip 
pat kaip „Lietuvos aide", kuris 
tokiu būdu žaidžia ir jaukia 
žmonių sąmonę. Būna gerų 
straipsnių, bet įkiša ir kitokių 
straipsnių. Tas dvilypumas 
seniai matyti. Aš jau atsisa
kiau rašyti „Lietuvos aidui", 
todėl kad pamačiau, jog šalia 
mano straipsnių dedama kito
kie straipsniai arba net ir 
išpuoliai prieš Tėvynės są
jungą. Tai ką, jeigu esu čia 
pat. tai — sutinku? 

Dabar eina laikraštis, ku
ris vadinamas „Baltijos kelias", 
ir už jo yra kažkokia organi
zacija „Kitas pasirinkimas". 

Paskaičiau, — lyg ir dešinysis: 
kritikuoja dabartinę valdžią ir 
panašiai. Bet, pasirodo, visos 
dešiniosios partijos pralaimėjo 
rinkimus į šį Seimą. Mes, 
Tėvynės sąjunga, esam pra
laimėtojai. Mes netgi „nesuge
bėjom patekti į Vyriausybę". 
Suprantat, kokie mes netikę? 
Mes „neturime jokio moralinio 
autoriteto ir normalesnio užnu
gario visuomenėje". 

Kam čia įkalbinėjama? 
Beje, mūsų šalininkams. Ir 
mūsų šalininkai skaito, o 
patenkinti kai kuriais tekstais 
prisivalgo ir šitokių teiginių. 
Juos verčia „tik spėlioti, kada 
ištirps paskutiniai dešiniosios 
opozicijos moralinio ir politinio 
kapitalo likučiai". Išnyks visas 
mūsų kapitalas, — reikia, kad 
mes išnyktume, reikia kažkam 
atverti kelią. Net ir „rinkėjų 
parama konservatoriams buvo 
proginė ir trumpalaikė", — 
kažkas iš aukštybių tai jau nus
tatė, — ir už juos balsuota tik 

todėl , jog, cituoju: „ne tu rė t a 
geresnio pasirinkimo". Kito! 

Norėčiau, kad Tėvynės są
jungos nar ia i , kurie mielai 
p la t ina ir džiaugiasi šituo lei
diniu, skaitydami matytų, kas 
j i ems kont rabanda įkišama. 
Deja, taip. 

Pasirodo, net mūsų ėjimas į 
Vakarus buvo tik „pačių susi
kur ta , nesąmoningai palaikoma 
ideologinė fikcija". Kaip tai fik
cija!? Tai buvo Lietuvos valsty
bė* strateginis tikslas! 

Žinoma, pavadin imams 
naudojami gražūs žodžiai — 
dar yra kažkokia organizacija 
„Lietuvos kelias", kur iam 
didžiausias priešas yra konser
vatoriai. O apie „Laisvės" są
jungą nė nekalbėkim. Čia 
„Baltijos kelias", k u r ir vėl 
Tėvynės sąjunga nešiojama į 
šonus. Dar kai kur prisimena
mas Sąjūdis kaip gražus 
dalykas, tačiau štai „Atgimime" 
skai tau straipsnį apie tai . kaip 
„prisi taikėl iško Sąjūdžio ve

dama Lietuvos prisitaikėlių 
visuomenė ėjo į nepriklausomy
bę". Kad prie Sąjūdžio prisi
dėjo ir perėjo į jį KGB kari
ninkai. Aš neatsimenu tokių 
dalykų. Slapta gal ir perėjo. Gal 
ir dar kur perėjo, pavyzdžiui, į 
dabartinę valdžią. 

Tai, ką pacitavau, yra 
destruktyvūs dalykai, kurie 
tikriausiai turi tikslą. 

Žiūrėkite, apie tą „abso
liučiai prisitaikėlišką visuo
menę", skelbia Istorijos institu
to direktorius. Deja, taip te
matoma mūsų istorija. Tai man 
labai primena Ferdinando Kau-
zono tezes, kurios buvo pagar
sintos per Seimo pirmininką, 
kad visi mes buvom kolaboran
tai. Net moterys, kurios gimdė 
tarybinius piliečius, tuo pačiu 
buvo kolaborantės. 

Matykim, kas norima iš
plauti ir kur mes atsiduriame. 
Ir bent jau neprisidėkime prie 
tokių dalykų platinimo ir prie 
tokio išplovimo. 
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S.m par l t i j l t ?LU\ epr Klausom ybes atkūrimo dieną — Kovo Vienuoliktąją 
įspūdžiais dalinasi buvęs Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis ir buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos pirm. prof Vytautas Landsbergis. Jono Česnavičiaus nuotr. 

VYSK. MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTADIENIS 
Vasario 5 d. valančiukai iš 

įvairių Marijampolės savivaldy
bės vietų paminėjo vysk. Motie
jaus Valančiaus (1801—1875) 
gimtadienį. Šia proga jie susi
rinko į Marijampolės baziliką 
šv. Mišioms, kurioms vadovavo 
vysk. Juozas Žemaitis, MIC. Per 
pamokslą ganytojas apžvelgė 
vysk. Motiejaus Valančiaus bio

grafiją. Šv. Mišių pabaigoje va-
lančiukų gretas papildė pirmą 
kar tą geltonais kaklaraiščiais 
pasipuošę apie keturiasdešimt 
naujų narių. Dievo ir susirin
kusiųjų akivaizdoje pažadėju
sių, kol užaugs, nevartoti svai
galų ir narkotikų, nerūkyti. Tarp 
jų buvo ne tik pradinių, bet ir 
vyresniųjų klasių moksleivių. 

Valančiukus kūrybingu pri
sistatymu pasveikino ir jų vy
resnieji bičiuliai — Vilkaviškio 
vyskupijos jaunimo centro vyk
domos prevencinės programos 
.Sniego gniūžtė" savanoriai. Ši 
programa taip pat skatina jau
nimą gyventi ir linksmintis be 
svaigalų, narkotikų ir tabako. 

BŽ, 2005 m. Nr. 4 

DANUTE BINDOK1ENE 

Ar lietuvių kalba 
vis dar „mužikiška"? 

Tarytum tas patarlės „lašas po lašo", be 
paliovos, „tašomas" lietuvių kalbos savi
tumas, žodingumas, a tmetant tikslius lie

tuviškus žodžius ir juos keičiant svetimų kalbų 
(dažniausiai anglų) skoliniais, prikergiant 
jiems lietuvišką galūnę. Nors pradžioje tokie 
barbarizmai žmones erzina, sukelia priekaiš
tus, bet labai greitai įleidžia šaknis ir daugelis 
pagalvoja: kaip be tų žodžių praeityje mes ga
lėjome apsieiti? 

Taigi įdomu, kaip apsiėjome su žodžiais 
„straipsnis", „rašinys", „leidinys", kol jų nepa
keitė „publikacija"; kokius žodžius vartojome 
vietoj „inicijuoti", „perspektyvus" „stabilus", 
„rezultatyvus", „edukacinis", „deputatas", 
„komisariatas" (ir „komisaras") bei daugybės 
kitų? Ar kas dar prisimena lietuviškuosius ati
tikmenis šiems žodžiams? Ką šiandien pasaky
tų mūsų bendrinės kalbos tėvas Jonas Jablons
kis, jei paskaitytų lietuvišką laikraštį, pasi
klausytų tautiečių, kalbančių „modernia" lietu
vių kalba? 

Jokiu būdu neužginčijame, kad „Draugas" 
taip pat nėra nusikaltęs šventajai lietuvių 
kalbai, į ją įterpdamas daugiau ar mažiau tų 
nemalonių hibridų. Deja, dabar jų išvengti be
veik neįmanoma, kai visuose straipsniuose (ir 
ne tik iš Lietuvos), visose atsiunčiamose žinio
se taip gausu sulietuvintų svetimžodžių, kaip 
tos pasakos „vargšo užantyje blusų". Nors re
dakcija stengiasi su kalbos taršalais kovoti, bet 
ne visuomet pavyksta. Visgi mes stengiamės ir 
džiaugiamės, kad skaitytojai yra itin jautrūs 
(kartais per jautrūs!) lietuvių kalbos žalojimui. 

Nepaisant į jos žodyną kaskart įsiveliančių 
vis daugiau ir daugiau svetimybių, lietuvių 
kalba tebėra gyva ir gaji. Nereikia dėl jos per 
daug būgštauti ir įžengus į Europos Sąjungą. 
Niekas mūsų kalbos nepašieps, neatims, neuž
draus vartoti, jeigu mes, patys lietuviai, jos 
savanoriškai neatsižadėsime. 

Neseniai sukrėtė žinia, kad Didžiosios 
Britanijos BBC paruoštame kultūriniame filme 
apie Lietuvos kryždirbystę lietuvis dievdirbys 
televizijos žiūrovams aiškino rusų kalba! Gal

būt dar galėtume suprasti, jeigu būtų pavarto
ta anglų kalba —juk programos skiriamos dau
giausia angliškai kalbantiems. Bet rusiškai?! 
Kokį Lietuvos įvaizdį parodome pasauliui? Ne
jaugi grįšime į laikus, kai lenkai buvo įsitikinę, 
kad kiekvienas lietuvis privalo mokėti lenkiš
kai, nes tik t a kalba galima kul tūr ingai 
išsireikšti? Juk ir Antanas Baranauskas, pasi
piktinęs užuominomis, kad lietuvių kalba tin
kama tik mužikams ir piemenims, kad j a neį
manoma sukurti literatūrinių kūrinių, parašė 
.Anykščių šilelį". 

Gerai, kad Lietuvos ambasadorė ir nuolati
nė atstovė UNESCO Ina Marčiulionytė pareiš
kė oficialų protestą ir reikalauja UNESCO (šios 
organizacijos užsakymu paruoštas filmas) 
klaidą atitaisyti. 

Kai paaiškėjo, kad filmuoti atsiųsta BBC 
studijos grupė buvo iš Latvijos ir pareikalavo 
kalbėti rusiškai, nes esą jų „techninės galimy
bės neleidžia filmuoti lietuviškai kalbančio 
žmogaus", iš anų tamsių senovės laikų, kai 
Lietuva buvo galingesnių ar suktesnių kaimynų 
engiama, kai išjos stengtasi išplėšti paskutines 
lietuviškumo žymes, ataidi sulenkėjusių kunigų 
tvirtinimas, kad „Dievas nesupranta mužikų 
kalbos, todėl reikia melstis tik lenkiškai"... 
Suprantame, tai buvo seniai, kai lietuvių tautą 
buvo stengiamasi suslavinti. Bet latviai? Bro
liškoji tauta, vienintelė pasaulyje lietuvių gen-
tainė? Nesunku suprasti, kuriai tautybei pri
klausė „kūrybingieji filmuotojai"... 

Kaip paradoksas nuskambėjo kita žinia: 
Viktoras Uspaskichas, vykdamas į susitikimą 
su Maskvos meru Jurij Lužkov, kartu vežėsi ru
sų ir lietuvių kalbos vertėją! Nejaugi Lietuvos 
ūkio ministras, gimęs ir augęs Archangelsko 
srityje, jau tiek užmiršęs savo gimtąją kalbą, 
kad reikia vertėjo? O gal čia tik gudrus propa
gandinis ėjimas? 

Taigi Lietuvos rasas „nesusišneka" rusiš
kai (nelabai sklandi jo ir lietuvių kalba), o 
tikras lietuvis apie lietuvių tautos meną — 
kryždirbystę, rūpintojėlius, koplytėles angla-
kalbiams aiškina rusų kalba... 
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DIEVO - ŽMOGAUS POEMA 
MGsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas ir kančia 

Marija Vaitorta 

O antrasis vis dar ramiai ir vienodai degė 
šlovindamas Viešpati. 

Vyriškis ėmėsi viską tvarkyti. Tačiau išgirdo 
balsą: Talik taip kaip yra. Bet pamąstyk apie 
šiuos simbolius Ai esu Viešpats' 

Vyras pagarbiai parpuolė ant kelių ir drebė
damas ištarė: "Esu nemokša. Paaiškink man, o 
Išmintie, ka reiškia tie simboliai: vienas, atrodo 
taip uoliai deees Tavo garbei, pridarė tik žalo?- g 
antrasis vis dar vienodai lygiai dega?' 

Taaiškinsiu. Su jais yra kaip ir su žmonių 
širdimis. Kai kurių širdys pradžioje skaisčiai de
ga ir stebina žmones savo liepsnos didumu ir 
nesiliaujančiu liepsnojimu. Kitos gi širdys sklei
džia tik švelnią šviesą, nepatraukiančią dėmesio 
ir, regis, ne itin uoliai tarnaujančią Viešpačiui. 
Tačiau po pirmojo arba antrojo ar trečiojo, o gal
būt ketvirtoje karto pasirodo tokio liepsnojimo 
žala, ir ji užgęsta, nes buvo nepatikima, kadangi 
norėjo labiau šviesti žmonėms nei Viešpačiui; jos 
išdidumas sunaikino ją pačią, todėl netrukus 
teliko vien juodi ir nemalonaus kvapo suodžiai. O 
antrojo žibinto liepsna ištvermingai troško tar
nauti vien DievTii, jai nerūpėjo žmonių pagyrimai. 
J i degino pati save tyra liepsna, nesukeliančia 
skleidžiančių blogą kvapą dūmų. Tad mokėkite 
būti ta ramia liepsna, nes ji patinka Dievui'. 

Vyriškis pakėlė galvą... Dūmai jau buvo 
išsisklaidę. Vien rami antrojo žibinto liepsnelė 
ištikimai švietė Viešpaties garbei, o žibinto meta
las blizgėjo lyg auksas. Liepsna ir toliau švietė 
nesukeldama dūmų, neišjuodindama sienos, kol 
viskas sudegė iki galo; paskutinį kartą ji plyk
stelėjo tarsi pakildama į dangų, link žvaigždžių, 
iki paskutinio lašelio sudeginusi visą alyvą ir visą 
dagtį Viešpaties garbei. 

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: daug yra tokių, 
kurie iš pradžių didžiai suliepsnoja, šitaip nuste
bindami pasaulį, pastebintį tik žmogaus darbų 
išorę, o vėliau užgęsta, suanglėja ir paskleidžia 
vien karčius dūmus. Iš tiesų sakau jums: Dievas 
neatkreipia į ją dėmesio, nes žino, jog ji taip lieps
noja tik dėl žmogiškų priežasčių. 

Palaiminti yra tie, kurie dega kaip tas antra
sis žibintas, todėl nesuanglėja ir paskutinį 

atodūsį su nenuilstančia meile paskiria dangui". 
„Koks savitas palyginimas! Ir koks teisingas 

ir gražus! Man jis patinka. Mielai norėčiau 
sužinoti, ar esame ta į dangų kylanti liepsnelė". 
— Taip kalba apaštalai. 

O Judas ir vėl randa progą įgelti. Šį kartą — 
Marijai Magdalietei ir Zebediejaus Jonui: „Būk 
atsargi, Marija, ir tu, Jonai. Jū s labiausiai lieps-
nojate... Kad tik tai neatneštų blogų pasekmių!" 

Iš Marijos Magdalietės lūpų jau veržiasi 
atsakymas, bet ji tik stipriai jas suspaudžia, kad 
neištartų širdyje kilusių žodžių. J i tik pažiūri į 
Judą. Tik tiek. Tačiau nuo šio žvilgsnio Judui 
praeina noras juoktis ir jis nuleidžia akis. 

O Jonas, romios, bet meile degančios širdies, 
ramiai atsako: „Dėl mano menkų sugebėjimu 
tikrai gal galėtų šitaip atsitikti. Bet aš pasitikiu 
Viešpačiu ir tikiuosi, jog galėsiu Viešpaties garbei 
sudegti iki paskutinio alyvos lašelio ir iki pasku
tinio dagties siūlelio". 

„O kaip bus su antruoju palyginimu? Tu pa
žadėjai mums du", — primena Alfiejaus Jokūbas. 

„Štai antrasis, jau ateina..." — Jėzus parodo 
ranka į lengvai siūbuojančią durų užuolaidą, 
kurią dabar atstumia tarnas. Pasirodo senoji 
Noemi. Ji puola Jėzui po kojomis ir šaukia: 
„Berniukas pasveiko! Jis jau nebe luošas! Tu jį 
išgydei! Kai vaikas nubudo, nuėjau paruošti van
dens: juk jam reikėjo nusipraust i ir t ada 
apsirengti tunika bei marškiniais, kuriuos per 
naktį pasiuvau iš padėvėto Lozoriaus rūbo. Kai 
pašaukus jį atėjau į kambarį ir at idengiau 
apklotą, surikau: mažas suluošintas kūnelis buvo 
sveikas! Išgirdusios mano šauksmą atbėgo dar 
nieko apie vaiką nežinančios Sara ir Marcela. 
Palikau jas kambaryje ir atbėgau pranešti Tau..." 

Visi susidomėję klausinėja ir nori pažvelgti į 
berniuką. Jėzus vienu mostu visus nuramina ir 
paliepia Noemi: „Eik pas jį, nuprausk ir apren
gusi atvesk čia". 

O pasisukęs į mokinius taria: .Antrąjį paly
ginimą galima apibendrinti taip — t ikras is 
teisumas nepripažįsta nei skirtumų, nei keršto". 

Ir tęsia: „Žmogus, todėl ir Žmogaus Sūnus, 
turi draugų ir priešų. Bus d a u g i a u . 
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Didysis Žmogaus 
laimėjimas 

KUN. V. RIMŠELIS. MIC 

Žmogus yra protingas kū
rinys. Filosofai jį vadina protin
guoju gyvūnu. Kiti sako, kad jis 
yra protingasis gyvulys. Protin
gumas skiria žmogų nuo kitų 
žemesniųjų kūrinių. Taigi kaip 
žmogui yra esminga būti protin
gu, taip jam yra natūralu gy
venti pagal proto dėsnius, at
seit, veikti taip, kaip dorovės 
dėsniai reikalauja. Betgi iš 
patirties matome, kad daugu
mas žmonių toli gražu negyve
na pagal proto ir dorybės 
reikalavimus. Dažniausiai žmo
gaus veikimas yra apspręstas 
aistrų bei netvarkingų įgeidžių. 
Todėl reikia daryti išvadą, kad 
žmogiškoje prigimtyje yra kokia 
nors liga, jei toji prigimtis ne
veikia pagal tai, kas jai taip 
sava ir esminga. Kai mes ma
tome, kad arklys nepabėga, kad 
žuvis nepaplaukia ar paukštis 
nepaskrenda, žinome, kad juose 
yra koks nors trūkumas, kliūtis 
veikti pagal tai, kas jų prigim
čiai yra įgimta. Panašiai galime 
daryti išvadą ir apie žmogų. 
Žmogiškoje prigimtyje yra 
kožkokia tai negalė, kur i trukdo 
veikti taip, kaip labiausiai yra 
jai sava ir esminga. 

Mes priklausome ne t ik 
regimajam pasauliui. Yra dar 
didesnis dvasinis pasaulis , 
angelų pasaulis, iš kurio buvo 
išmestos dvasios, kur ias mes 

vadiname velniais . J ie yra 
ištyrinėję visas žmonių silp
nybes, aistras ir įgeidžius. Jie 
yra mūsų didieji priešai. Šv. 
Petras mus visus perspėja: 
„Bukite blaivūs, budėkite! Jūsų 
priešas velnias, kaip riaumojan
tis liūtas, slankioja aplinkui, 
tykodamas ką prary t i . Pasi
priešinkite j am tvir tu tikėjimu, 
žinodami, kad tokius pačius 
kentėjimus tenka iškęsti jūsų 
broliams plačiajame pasaulyje" 
(1 Pt. 5, 8-90). Iš prigimties 
mes žinome, jog įgimtieji veiks
mai yra lengvi ir malonūs. Akis 
savaime linksta į šviesą, ausis 
yra garsams gaudyt i ir t.t. 
Juslinei prigimčiai yra malonu 
matyti šviesą, girdėti garsų dar
numą, pajusti mais to skonį. 
Atrodo, reiktų laukt i , kad ir 
gyventi pagal proto dėsnius bei 
veikti pagal dorovės nuostatus 
žmogiškajai prigimčiai bus jau
ku ir malonu. Betgi kasdieni
niame gyvenime regime, kad 
dorybė žmogui a te ina labai 
sunkiai, o yda yra lengva ir pat
raukli. Taigi ir vėl galime dary
ti išvadą, kad žmogiškoje pri
gimtyje yra didelė negalė, jeigu 
jos veiksmuose vyrauja tokia 
netvarka. 

Teoriškai žmonės sutinka, 
kad dvasinės gėrybės yra 
aukštesnės už medžiagines, bet 
praktiškai gyvenime vyksta 
kitaip. Medžiaginės vertybės 
statomos aukščiau už dvasines. 

Žmogus yra sukurtas iš dviejų 
pradų — dvasinio ir medžia
ginio. Kūnu žmogus yra pa
našus į gyvulius, dvasia į dan
gaus angelus. Kūnas sako, kad 
žmogus yra mirtingas, o dvasia, 
— kad žmogui yra skirta gyven
ti niekad neužbaigiamą gyve
nimą. 

Tie du prigimties pradai, 
dvasia ir kūnas, turi sau pri
taikytas gėrybes. Sielos gėris 
yra nepalyginamai aukštesnis 
už kūno gėrį. Bet gyvenime 
matome, kad daugumas žmonių 
siekia tik kūno gėrybių, nesi
rūpindami dvasiniais turtais. 
Matydami tokią netvarką mūsų 
valioje, kuri taip veržliai yra 
palinkusi į juslines gėrybes ir 
bodisi dvasinių dalykų, turime 
daryti išvadą, kad mūsų valia 
yra sužalota, kad pradžioje 
žmogus negalėjo būti toks, kokį 
mes dabar matome. 

Pagal vertybių aukštumą ir 
kilnumą, siela turėtų kūną 
tvarkyti , j am vadovauti, o 
kūnas iš savo pusės turėtų 
sielai visiškai paklusti. Juk ir 
kūnas yra gyvas ne tuo, kad jis 
yra medžiaga, bet dėl to, kad jis 
tur i gyvybės turinį — sielą. Iš 
tikrųjų gi kūnas prieštarauja 
dvasiai. Šv. Povilas sako: „Savo 
kūno nariuose jaučiu kitą 
įstatymą, kovojantį su mano 
proto įs tatymu. J i s paverčia 
mane belaisviu nuodėmės įsta
tymo, glūdinčio mano nariuose" 
(Rom. 7, 23). Nesuprantamas 
taip pat yra žmogaus abejingu
mas savo galutinio tikslo at
žvilgiu. Gyvuliai, pvz., labai 
rūpest ingai siekia savosios 
prigimties išsaugojimo. Bet 
žmogus, turėdamas proto švie
są, kurios pagalba gali prisiar
tinti prie savo Kūrėjo, savajai 

prigimčiai skirtojo aukščiausio
jo tikslo, nebesiekia visomis ga
limomis jėgomis Jį pažinti ir 
J a m tarnauti . Kaip tik priešin
gai, daugumas žmonių aukš
čiausiajam tikslui yra labai 
abejingi. Daugeliu atvejų protas 
pasidaro žmogaus gyvenime 
visokių ydų išradėjas. Kartais 
žmogus tampa pavojingesnis už 
plėšrųjį žvėrį- Gyvulys yra 
apsiginklavęs tik labai ribota 
jėga, o žmogus, gyvulinės pri
gimties stumiamas, turi dvasi
nę proto jėgą. Nieko nėra bai
sesnio už blogybę, kuri eina gre
ta su genijaus dvasine šviesa. 

Iš apreiškimo žinome, kad 
žmogiškąją prigimtį pasiekė 
katastrofa su pirmąja nuodėme, 
kai pirmieji mūsų tėvai atsisakė 
paklusti savajam Kūrėjui. To
dėl į pasaulį įėjo nuodėmė, o per 
nuodėmę visus mus pasiekė 
mirt is . Šis žmogiškosios pri
gimties paslapčių atskleidimas 
yra t ik labai mažas šviesos 
spindulėlis, numestas į giliąją 
tamsą, kurioje mes laikinai 
gyvename. 

Dievas, būdamas visagalis 
ir visa žinąs, viską numatė — ir 
pirmąją nuodėmę, ir visus žmo
nijos vargus, visas jos kančias. 
Jo nutarimuose buvo palikta 
vieta nuodėmės veikimui. Visų 
tų paslapčių, kurios rišasi su 
mūsų prigimtimi bei jos išgany
mu, neišrišime šiame pasaulyje. 
Gyvenimo bandyme žmogiško
sios buities pilnąją prasmę 
atskleidžia apreikšto tikėjimo 
šviesa, kurioje iš regimų pra
laimėjimų, vargų, atgailos 
darbų rodomas dvasinio žmo
gaus didysis laimėjimas — 
amžinas gyvenimas Dievo 
paruoštose buveinėse. 

MŪSŲ ŠEIMOSE m* 
Amerikiečių parapijų šalpa 

Lietuvai 
Neseniai teko pasiskaityti 

Joliet katalikų diecezijos lei
džiamą laikrašti „Cathohc 
Explorer". Jame buvo įdomus 
straipsnis apie amerikiečių 
katalikų parapijose organizuo
jamą šalpos pagalbą misijoms 
ir apie tokios šalpos organizato
riams surengta pagerbimo 
vakarienę, įvykusią praėjusių 
metų rugsėjo 20 d. Tos va
karienės metu Joliet vyskupas 
Joseph Imesch labai gražiai 
atsiliepė apie keletą savo 
vyskupijos kunigų, nors dabar 
ir pensijoje, bet vis tebedir
bančių parapijose ir ypač 
besireiškiančių šalpos organi
zavime. Kaip tik tą vakarą už 
jų darbą jiems buvo įteikiamos 
šv. Jokūbo misijų draugijos 
kasmetinės premijos. 

Vienas tokių pagerbtų ku
nigų buvo kun. Vytas Memė-

Kun. Vytas Memenąs. 

nas, kuris šiuo metu vėl admi
nistruoja Šv. Antano parapiją, 
esančią Joliet priemiestyje. 
Kalbėdamas apie kun. Meme
ną, vyskupas J. Imesch plačiai 
dalyviams papasakojo apie 
Memėnų šeimos pasitraukimą 

1944 metais iš komunistų 
okupuojamos Lietuvos, apie jo 
kelią į kunigystę ir dabartinius 
jo darbus . Vyskupas pasi
džiaugė, kad kun. Vytas 
Memenąs, jau daugelį metų 
dirbdamas ir per specialias rin
kliavas ragindavo savo parapi
jiečius aukoti šiam gražiam 
tikslui. Vyskupas atkreipė 
dėmesį, kad dabar, nors jau ir 
pensijoje, bet vis dar Joliet 
vyskupijoje, o žiemos metu 
Floridoje, tebedirbantis kun. 
Memenąs surinktas aukas 
skiria savo gimtosios Lietuvos 
vargstančių žmonių šalpai. Per 
paskutinius keletą metų tam 
tikslui jis surinko virš ketvirčio 
milijono dolerių, kuriuos per 
Lietuvos vyskupus ar kunigus, 
per vienuolynus ar per spe
cialias valgyklas persiuntė 
vargstančių šalpai į Lietuvą. 

Visi gerai žinome, kad 
Amerikoje veikia mūsų 
BALFas ir kitos panašios orga
nizacijos, kurioms aukos ateina 
iš pačių lietuvių, o čia per kun. 
Memeną ši reikalinga šalpa 
Lietuvai gaunama iš ameri
kiečių. 

Kitame Čikagos pietva
karinių priemiesčių laikraštyje 
„The Herald News" 2004 m. 
pabaigoje taip pat buvo rašoma 
apie kun. Vytą Memeną, kaip 
apie ilgametį ir labai gerbiamą 
Joliet policijos kapelioną. 
Straipsnyje skelbiama, kad 
kun. Memenąs po dešimties 
metų policijos kapeliono pa
reigų, nuo dabar yra paskirtas į 
Joliet policininkų ir gais
rininkų vyriausiąją tarybą. 
Šalia to, jis taip pat yra ir Will 
apskrities policijos kapelionas. 

J . B a u ž y s 

L l ETUVYBE M A N IDEALAS 
Kukliai nutylėsime apie 

atsakomybę, kurią prisiimame, 
paminėdami Mažosios Lietuvos 
patr iarcho Kurto Vėliaus 85 
metų sukaktį. Jo gyvenimo 
kelias prasidėjo ką tik nutilus 
Pirmojo pasaulinio karo pabūk
lams ir vinguriavo kone per visą 
neramų XX a., o ir tebesitęsia 
kar tu su mumis naujame tūks
tantmetyje. 

Kurtas gimė ir augo išties 
nuostabiame pasaulio lopinėly
je, vadinamame Mažoji Lietuva, 
1920 m. kovo 8 d. Dažnai Kur
tas atsidūsta ir prabyla: „Ten 
mano atmintis, ten mano žemė. 
Ten mano medžiai, mano dangų 
remia. Ten rytmečiai pilni 
rasotų paukščių. Spalvingos 
vasaros, ilga klampi žiema. Ten 
viskas paprasta ir žmogiška lyg 
skausmo, Kaip vaiko verksmas, 
nuospaudos delne". 

Kurtas nuo 1934 m. visą 
savo gyvenimą glaudžiai sieja 

su „Santara" bei jos veikla. 
Nuo 1951 m. Kurtas rūpi

nosi liuteronų bažnyčios įkū
rimu, jos reikalais, gyvenimu, 
Mažosios Lietuvos draugijos gy
vavimu. Visą gyvenimą jubilia
tas ieškojo savojo „aš", maksi
malios savo prigimties realizaci
jos galimybių. J i s buvo ir yra 
gamtos vaikas su polinkiais į 
naujoves, į kūrybą, į lietuvybę, 
tikėjimą. Kurtas turėjo ir turi 
tikslą įdėti savo indėlį į tėvynės 
ateitį, nepamirš tant visuome
ninių pozicijų. 

Susidarius gana gausiai ini
ciatyvinei grupei, susikūrė Ma
žosios Lietuvos fondas, kurio 
tikslas leisti lietuviškas knygas 
apie Mažąją Lietuvą. Per gyva
vimo laikotarpį išleista 14 
autorinių knygų. Tas fondas 
tebegyvuoja lig šiolei. 

Pats Kur tas asmeniškai 
teikia didelę finansinę paramą 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. 

Kurtas Vėlius. 

Dažnas Dainų ir šokių švenčių, 
Vydūno fondo rėmėjas. Aukoja 
Almos Adamkienės fondui, 
šventėms, dailininkų parodoms, 
muziejams, bibliotekoms, knygų 
leidybai. Kurtas pabrėžia, kad 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: A l d o n a S m u l k š t i e n ė 
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APIE „SOCIAL SECURITY" REFORMAS 
Šiemet apie šias reformas svarbu veikti kuo greičiau, kad 

yra nuolat kalbama valdžios 
žmonių, diskutuojama žinias-
klaidoje. Pats prezidentas yra 
pasiryžęs aplankyti 60 vietovių 
per 60 dienų, supažindinant 
žmones su tų reformų reikalin
gumu. 

Ir demokratai, ir respubli
konai pripažįsta, kad „Sočiai 
Security" sistema yra taisytina, 
tik nenutaria, kaip tai padaryti. 

Prezidentas sako, kad, gi
musiems prieš 1950 m., niekas 
nepasikeis ir jie toliau gaus 
mėnesines išmokas iš „Soc. 
Security", kaip iki šiol, bet jis 
siūlo, kad jaunesnieji dirban
tieji (gimę po 1950 m.) taupytų 
savo pensijai per „private per
sonai account" (privatų taupy
mo būdą pensijai), o oponentai 
tai vadina noru privatizuoti 
„Soc. Security" ir tam prieši
nasi . Demokratai sako, kad 
„Soc. Security" yra sėkmingiau
sia valdžios programa („Soc. 
Sec." čekius gauna 58 mln. 
žmonių, iš jų — 8 mln. mirusio 
darbininko šeimos narių, 7 mln. 
neįgaliųjų), bet pripažįsta, kad 
reikia pataisų jos išlaikymui. 
Nors respublikonų siūlomas 
privatus taupymo būdas de
mokratų nuomone sužlugdytų 
„Soc. Sec. Trust" fondą. 

„The Government Accoun-
tability office" viršininkas aiški
no, kad „Soc. Sec." nestovi prieš 
akivaizdžią krizę, bet stovi 
prieš finansinę problemą, kurią 
reikia sutvarkyti. D. Walker 
(Controller General) įspėja, kad 

visų metų rezultatyvus tr iūsas 
neturėtų nė grašio vertės, jei 
nepasitarnautų tėvynei ir savo 
tikėjimo bažnyčiai. J a u taip 
surėdytas pasaulis, kad dvasi
nių vertybių neišreikši, nesu
teikus joms medžiaginės for
mos. Kiekvienas privalome įdėti 
savo indėlį į tėvynės ateitį, nes 
mes esame bitės, o ji mums 
visiems turėtų būti tarsi korys". 

Taigi Kurtas, rūpindamasis 
Lietuvos liuteronų bažnyčios 
reikalais bei kitomis organizaci
jomis, aplankė Lietuvą 18 
kartų. 

Sveikiname Mažosios Lie
tuvos patriarchą Kurtą Vėlių 
85-mečio proga, linkime stipry
bės, sveikatos, negęstančio 
entuziazmo, besirūpinant lietu
vybės atkūrimu ir išlaikymu, 
krikšioniškų vertybių puose
lėjimu ir daug giedrų, saulėtų 
dienų. 

būtų išvengta didesnių dra
matiškų pakeitimų. „Federal 
Reserve Chairman" Alan 
Greenspan kovo 15 d. Kongre
sui siūlė pagalvoti apie pensijon 
išėjimo amžiaus padidinimą, 
taip pradedant sutvarkyti „Soc. 
Sec." finansavimo (funding) 
problemas. J is taip pat pami
nėjo, kad išmokų sumažinimas 
turėtų būti „Soc. Sec." problemų 
išsprendimo dalis. J i s patarė , 
kad Kongresas turėtų pakeiti
mus padaryti iki 2008 m. (Tada 
pirmoji banga 76 mln. „Baby 
Boomers" pradės išeiti į pensiją. 

Žmonės irgi yra įvairių 
nuomonių — vieni pri taria pre
zidento siūlymams, kiti nepri
taria. 

Didžiausia JAV pensijinio 
amžiaus žmonių organizacija 
AARP (ji yra labai veikli, ypač 
vyresniuosius liečiančiuose 
reikaluose, ir milijonai jos nar ių 
dalyvauja balsavimuose) savo 
kovo-balandžio mėnesio žur
nale rašo, kad vidutiniam ame
rikiečiui, per 65 m. amžiaus, 
„Soc. Security" išmokos sudaro 
40 proc. visų jo įplaukų, o 20-
čiai procentų — yra vienintelės 
pajamos. „Soc. Security" veikia 
jau 70 metų su mažais pertvar
kymais. Prez. G. W. Bush nori 
radikalaus pertvarkymo, bet 
oponentai, jų tarpe ir AARP, 
tiki, kad radikalus pertvarky
mas gali reikšti „Soc. Security" 
pabaigą, bent tokios „Soc. Se
curity", kuri yra žinoma iki šiol. 

Toliau straipsnyje „Myths 

and Tru ths About Sočiai Se
curity", AARP žurnale aiškina
ma, kas yra mitai ir kas yra tik
rovė ryšium su „Soc. Security". 

Čia keletas tų mitų ir jų 
paaiškinimai: 

1. „Soc. Security" yra nebe
pajėgi (broke). Pasisakantys už 
reformas sako, kad tokioje for
moje, kokia ji y ra dabar, j i 
negali išsilaikyti ir dėl to visai 
šaliai būtų geriausia, kad būtų 
įvesta privatizacija, t.y. dalis 
„Soc. Security" mokesčių, kurie 
dabar yra mokami, būtų nu
kreipti į sąskaitą, kurią kiek
vienas mokesčių mokėtojas 
pats kontroliuotų. (Pagal da
bart inę sistemą „Soc. Security", 
įplaukų likutis (surplus) yra 
investuojamas į specialius US 
Treasury bonds. 

AARP aiškina, kad „Soc. 
Security" nesugrius, kad ji yra 
geresnės būklės, negu savo 
pradžioje 1935 m. 1983 m. prez. 
R. Reagan sudarė komisiją, 
vadovaujamą A. Greenspan ir 
nuo to laiko „Trust rezervas" 
išaugo nuo 0 iki 1,6 trilijonų dol. 

„Soc. Security Trustees" 
(patikėtiniai) pripažįsta , kad 
2028 m. „Soc. Security" turės 
p radė t i US Treasury bonds 
išpirkt i (redeeming), bet j ie 
apskaičiuoja, kad „Soc. Secu
rity Trust fund" šimtaprocen
tiniai pajėgs daryti išmokas iki 
2042 m. Tada pagrindinis kapi
ta las bus išnaudotas, bet į „Soc. 
Sec." sistemą ateis dar pakan
kamai įplaukų iš mokesčių, kad 
galės daryti beveik 75 proc. 
išmokų. (Optimistiškesnis Con-
gressional Budget Office pra
nešimas sako, kad „Soc. Sec." 
galės daryti pilnas išmokas iki 
2052 m., o po to — 80 proc. išmokų. 

(Bus d a u g i a u ) 

(Medžiaga — pagal įvairią 
amerikiečių žiniasklaidą ir AAKP 
kovo-balandžio žurnalą) 

*... .̂,. 

LINKIME DAR TIEK PAT 
METŲ DRAUGE 

Šių metų vasario 19 dieną 
susirinko pas Vytautą ir 
Aldoną Žukus dukros Ramutės, 
New York apygardos LB 
pirmininkės, pakviesti svečiai. 
Great Neck apylinkėje gyvena 
gražus būrys lietuvių, glaudžiai 
daug metų draugiškai bendrau
jant is ir bendradarbiaujantis 
lietuviškuose reikaluose. Tarp 
jų — Vytautas ir Aldona, kurie 
švenčia 50—ies metų vedybini 
jubiliejų. 

Kunigas V. Volertas jubilia
tus palaimino specialia malda 
ir prasidėjo vaišės. O ko ten 
neragavome! Vytautas — pen
sininkas, o Aldona — šeimi
ninkavimo meno žinovė. Ska
numynų priruošė ir dukra 
Ramutė su draugėmis, savo 
brangiems tėveliams pagerbti. 

Bendravo ir seni, ir jauni, ir 
vidutinio amžiaus lietuviai, 
prisimindami Žukų vestuves, 
įvykusias New York jau prieš 
pusę šimtmečio. Šventėje daly
vavo ir giminių iš tėvynės 
Lietuvos, atvykusių pas dėdę ir 
dėdienę Žukus. 

Visi sukviestieji kalbėjosi, 
dainavo ir net iš džiaugsmo 
pastraksėjo. Retas toks vedybi
nis jubiliejus, ypač šiais laikais. 
Dalinosi kiekvienas Lietuvos 
meile ir prisiminimais, ilgesiu, 
nors ir dėkingi Dievui už 
Amerikos prieglaudą. Išryškėjo 
net po daugelio metų, kad tam 
tikri asmenys dalinasi bendra 
kilmės praeitimi, buvę jų 
šeimos artimi kaimynai neprik
lausomoje Lietuvoje, tarp karų. 

Nuotraukos ir pavardės 
surišo naujas pažintis bei senas 
bendras istorijas per ištisą 
praeitą šimtmetį. Vytautui 
begrojant lūpine armonika, 
lengvai, svajingai ir vaizdžiai 
sugrįžta ta praeities Lietuvos 
kaimo idilija... Visi susiža
vėjome jo muzika, lyg armo-

Aldona ir Vytautas Žukai. 

nikelė pratęstų jo sielos dar tebeturi. 
išraišką. Nežinojome, jog šis 
instrumentėlis sugebėtų skam
bėti kaip akordeonas. Nuostabi 
Dievo dovana toks ta lentas ir 
menas, kurį žmogus nuo vaikys
tės, per karo klajones, senatvėje 

Sveikiname Vytautą ir 
Aldoną Žukus, tolyg ir dukrą 
Ramutę, ir linkime dar tiek pat 
metų šeimos gyvenimo! 

VRU 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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KAS PO MŪSŲ ODA? 
Museum of Science and 

Industry atidaryta viena kon-
troversiškiausių pasaulyje paro
dų: „Body Worlds: The Anatomi-
cal Exhibition of Real Human 
Bodies". J i veiks iki 2005 m. 
rugsėjo 2 d. Prieš tai ši ekspozi
cija buvo demonstruojama ke
liose Europos šalyse, o į Čikagą 
parodos eksponatai atgabenti iš 
California Science Center Los 
Angeles, kur ji susilaukė di
džiulio lankytojų dėmesio. Iš 
viso Los Angeles šią parodą 

apžiūrėjo per 650,000 žmonių. 
Sudėjus šiuos skaičius su paro
dą aplankiusiais žmonėmis 
dešimtyje Europos šalių, gau
sime stulbinančius 10 milijonų 
lankytojų, kurie su dideliu 
susidomėjimu atėjo pasižiūrė
ti... žmonių lavonų. 

Europoje dėl šios parodos 
būta nemažai diskusijų: ar 
tikrų neseniai gyvenusių žmo
nių kūnų viešas demonstravi
mas nėra nepagarba mirusie
siems, o gal net kūnų išniekini-

Kaip veikia smegenys, kuomet žmogus lošia šachmatais? Vienas iš nau
jųjų eksponatų Museum of Science and Industry patalpose. 

mas? Tačiau JAV, priešingai nei 
Europoje, paroda priešiškos 
reakcijos nesusilaukė. Museum 
of Science and Industry vadovai 
ir parodos koordinatoriai, pa
sekdami California Science 
Center pavyzdžiu, prieš priim
dami galutinius sprendimus dėl 
to, kaip ir kokiomis sąlygomis 
turėtų būti eksponuojami žmo
nių kūnai, konsultavosi su psi
chologais, įvairių sričių moks
lininkais bei religinių organi
zacijų atstovais. Tačiau niekas 
iš šių patarėjų nepriekaištavo, 
kad tokia ekspozicija būtų 
surengta. Šiaip ar taip, visos, 
net pačios seniausios civilizaci
jos domėjosi žmogaus kūnu ir jo 
funkcijomis, o medicina apskri
tai nebūtų įmanoma be galimy
bės tirti mirusiųjų žmonių 
palaikus. 

Museum of Science and 
Industry paroda yra unikali tuo, 
kad joje eksponuojami žmonių 
kūnai yra išsaugoti, pritaikius 
efektyviausią konservavimo 
būdą, vadinamą plastinacija. 
Šią kūnų išsaugojimo metodiką 
išvystė vokiečių mokslininkas, 
gydytojas Guther von Hagens. 
Plastinacija — tai sudėtingas 
procesas, kurio metu mirusio 
žmogaus kūno skysčiai bei 
riebalai pakeičiami specialiai 
paruoštu plastiku. Šis plastikas 
injekcijos metu būna skystas, 
tačiau po kurio laiko sukietėja, 
ilgam laikui užkonservuodamas 
kūną. Ypač svarbu tai, kad plas
tinacija nepakeičia nei kūno 
sandaros, raumenų įtempimo, 
kraujagyslių ir vidaus organų, 
nei jų pavidalo ir išvaizdos: 

kūnas lieka toks pat, kaip ką tik 
mirusio žmogaus — mikros
kopiniu tikslumu. 

Ši ypatinga konservavimo 
technologija suteikia galimybę 
„palįsti po žmogaus oda" ir ste
bėti kūno sandarą, jo raumenų 
bei smegenų veiklą, vidaus 
organus, virškinamąjį traktą ir 
pan. Pr i ta ikius plastinacija, 
įmanoma paruošti atskirų žmo
gaus organų pavyzdžius, viso 
kūno bendrą vaizdą, įvairius 
kūno skerspjūvius ir net viso ar 
dalies kūno kraujagyslių sis
temą — nepažeistą ir išdėstytą 
taip, kaip ji yra išsidėsčiusi po 
žmogaus oda. Jei esate tvirtų 
nervų ir prieš apsilankydami 
parodoje suvalgėte priešpiečius, 
čia galėsite apžiūrėti, kaip ir 
kur jie keliauja po to, kai mais
tas iš burnos leidžiasi žemyn 
virškinamuoju traktu. Ir tai tik 
vienas iš 200 parodoje esančių 
eksponatų. 

Kai kurie eksponatai turi 
savo pavadinimus. Ir neatsitik
tinai. Pavyzdžiui, žmogus, sė
dintis prie šachmatų lentos, 
pavadintas „Šachmatininku". 
Apžiūrėjus šį eksponatą, pa
aiškėja, kaip atrodo smegenys 
įtempto mąstymo metu, kaip jos 
koordinuoja žaidėjo veiksmus. 
Tuo t a rpu „Bėgikas" skir tas 
pademonstruoti žmogaus rau
menų darbą aktyvios veiklos 
metu. Lieka tik stebėtis, kaip 
sudėtingas raumenų, kaulų ir 
kraujagyslių mechanizmas ne
priekaištingai veikia. Ir koks 
plastiškas atrodo žmogaus kū
nas , nors nežinia, ar žodis 
„gražus" čia tinka, bet, kita ver
tus, kodėl gi ne. 

Bene kontraversiškiausias 
parodos eksponatas, kur iam 
paski r ta nemaža dalis visos 
parodos, yra skirtas išsamiai 
supažindinti lankytojus su žmo
gaus reprodukcine sistema. 

Parodoje atvirai demonstruoja
ma, kaip iš mikroskopinės zigo
tos pamažu išsivysto žmogus. 
Be abejo, visi eksponatai ir čia 
yra tikri, o šios parodos dalies 
kulminacija yra užkonservuo
tas sėdinčios moters kūnas su 
aštuonių mėnesių vaisiumi gim
doje. Preciziškai atliktas kūno 
skerspjūvis leidžia detaliai susi
pažinti su nėščiosios kūnu, o 
taip pat ir beveik visai subren
dusiu vaisiumi. Kaip rašoma 
parodos kataloge, ši moteris 
žinojo, kad serga mirtina liga, ir 
kad jai nepavyks nei išgyventi 
pačiai, nei pagimdyti gyvo 
kūdikio, tad ji nutarė po mirties 
skirti savo kūną medicinos 
mokslo tikslams. Tokiu būdu 
jos, kaip ir visų kitų eksponatų 
kūnai, atsidūrė parodoje. 

Nors visos parodos tikslas 
yra griežtai mokslinis-pažinti-
nis, tačiau jos rengėjai, pa
klausę kai kurių šmaikščių žmo
nių, nusprendusių paaukoti 
savo kūną medicinos labui, no
rų, nepabijojo į žmogaus kūną 
pažvelgti ir su švelniu humoru. 
Tad nenustebkite, vienoje salėje 
išvydę teisiai stovintį užkon
servuotą žmogaus kūną, elegan
tiškai rankose laikantį savo 
paties odą. Parodos kataloge 
primygtinai tvir t inama, kad 
toks buvo šio žmogaus prieš 
mirtį išreikštas pageidavimas 
— vienas iš nedaugelio keistų 
norų, kuriems kūnus balzamuo
jantys mokslininkai pakluso. 
Šiaip ar taip, negalima nu
ginčyti pažintinės šio eksponato 
vertės: tikrai ne kasdien galima 
pamatyti, koks plonas ir trapus 
yra audinys, dengiantis mūsų 
taip gerai pažįstamą „išorę" 
nuo, paprastai tik medikams 
prieinamo, paslaptingo „vi
daus". 

Monika Bončkutė 

KREPŠINIS ČIKAGOJE 
• • . . 

ALYTAUS ' KREPŠININKAI VEL GERE PERGALES ŠAMPANĄ 
Stipriausios išeivijos lietu

vių krepšinio lygos komandos 
titulą apgynė ir antrus metus iš 
eilės pergalės šampanu laistėsi 
„Alytaus" krepšininkai. Lemia
mose ČLKL „superfinalo" var
žybose Dzūkijos atstovai dukart 
59:48 (42:24) ir 72:66 (37:32) 
įveikė Aukštaitijos sostinės 
krepšininkus, Panevėžio „Kal
napilį". Nugalėtojams atiteko 
savaitraščio „Amerikos lietu
vis" įsteigta taurė, be to. alytiš
kiai galėjo dar džiaugtis 1,000 
čekiu, kurį jiems dovanojo pa
grindinė ČLKL rėmėja, nekil
nojamo turto paskolų bendrovė 
„Tauras Mortgage, Inc." ir jos 
vadovas Giedrius Memenąs. 

Čempionai tikėjo savo 
s ėkme 

„Kalnapilio" krepšininkai 
iki lemiamos kovos laimėję 7 
susitikimus iš eilės ir pusfinalio 
varžybose sensacingai iš toles
nės kovos dėl aukščiausios pra
bos apdovanojimų išstūmę vie
nus šio čempionato favoritų, 
„Radviliškio" krepšininkus, ko
vodami finale jau nesurado pa
kankamai jėgų nuo kelio nuš
luoti ir „Alytaus" komandą. 
Pastarieji savo gretose turėda
mi keturis patyrusius, buvusius 
stipriausios krepšinio lygos 
(LKL) krepšininkus, nors ir su 
t rumpu atsarginių žaidėjų 
suoleliu (abejas finalo rung
tynes aikštėje pabuvojo tik 6 
žaidėjai), demonstruodami 
brandu kolektyvinį žaidimą, 
antrus metus iš eilės įrodė savo 
pranašumą. 

Jau per pirmąjį „superfina
lo" susitikimą alytiškiai neleido 
abejoti savo sėkme. Puikiai pra
dėję rungtynes, jie jau pirmaja
me kėlinyje pirmavo 20 taškų 
persvara. Antrąjį kėlinį laimėję 
24:17, „Kalnapilio" krepšinin
kai prieš antrąją „superfinalo" 
dvikovą turėjo 11 taškų deficitą. 
Kadangi „superfinalo" serijoje 
ČLKL čempionas buvo išaiškin
tas pagal dvejų rungtynių rezul

ta tus , panevėžiečiai prieš re-
vanšinį susitikimą turėjo mažai 
vilties likviduoti įgytą 11 taškų 
varžovų pranašumą. Nors „Kal
napilis" puikiai pradėjo rung
tynes ir jų pradžioje pirmavo 
6:0, vis dėlto patyrę „Alytaus" 
krepšininkai netrukus perėmė 
iniciatyvą į savo rankas ir, lai
mėdami antrąjį susitikimą 6 
taškų persvara (72:66), tapo 
antrųjų ČLKL pirmenybių čem
pionais. 

Praėjusį sezoną laimėjusi 
visas žaistas rungtynes, šįkart 
„Alytaus" komanda kelyje link 
čempionų titulo sutiko kur kas 
rimtesių varžovų pasipriešini
mą. „Alytaus" krepšininkai šia
me čempionate laimėjo 14 iš 15 
žaistų susitikimų, nusileisdami 
tik, čempionato favorite laikytai, 
„Radviliškio" komandai 49:54. 
Tarsi nujausdami savo sėkmę 
baigminėse varžybose prieš 
„Kalnapilį", alytiškiai dar prieš 
lemiamus susitikimus pasiga
mino kepuraites su užrašu: 
„Alytus 2005 m. ČLKL čempio
nai". Ir ši nuojauta jų neapgavo. 
Pro pralaimėtų varžybų finale 
Panevėžio krepšininkai perne
lyg nesikrimto — jų prieš sezo
ną keltas uždavinys patekti 
tarp pačių stipriausių ČLKL ko
mandų buvo viršytas su kaupu. 

Per pirmąsias „superfinalo" 
varžybas „Alytaus" komandoje 
geriausiai pasirodė Rimantas 
Lukoševičius — 23 taškai (dvi
taškiai 4/7, tritaškiai 5/8), To
mas Rimkus — 16. Tomas Iva
nauskas — 11. Per antrąjį susi
tikimą savo komandą link per
galės vedė Audrius Vasiliaus
kas , kuris, kovodamas prieš 
savo gimtojo miesto atstovus, 
pelnė 25 taškus, pataikydamas 
6 tritaškius iš 10. Neblogai jam 
talkino Tomas Ivanauskas — 
21 tšk. (11 atkovotų kamuolių), 
Tomas Rimkus — 12, Rimantas 
Lukoševičius — 11. Be minėtų 
krepšininkų „Alytaus" koman
dai atstovavo ir II ČLKL sezono 
nugalėtojais tapo, Vaidotas Ly

deka, Darius Bagdonas, Laimis 
Stanevičius, broliai Tautvydas 
ir Tomas Krivickai. 

„Kalnapilio" komandoje pir
mose „superfinalo" rungtynėse 
sublizgėjo vienintelis ČLKL le
gionierius, atstovaujantis Pane
vėžio komandai, Jabary Harry, 
kuris pelnė 17 taškų ir atkovojo 
18 kamuolių, o kiti 5 krepši
ninkai pelnė po mažiau nei 10 
taškų. Revanšiniame susitiki
me, panevėžiečiams visus 5 
mestus dvitaškius pataikęs, 
Edas Bendoraitis, surinko 19 
tšk., J. Harry — 12 f 16 atkovotų 
kamuolių), Aurimas Matulevi
čius — 16. „Kalnapiliui" atsto
vavęs, legendinis „Žalgirio" 
krepšininkas Mindaugas Leke-
rauskas per pirmąjį finalo susi
tikimą į varžovų krepšį įmetė 7 
taškus, o per antrąjį didžiąją 
dalį laiko praleidęs ant atsargi
nių žaidėjų suolelio, taškų ne
pelnė. 

Verta pažymėti, kad abejas 
finalo rungtynes stebėjo sausa
kimšos žiūrovų tribūnos. Keli 
šimtai Alytaus ir Panevėžio 

komandų sirgalių, pasidabinę 
marškinėliais su savo miestų 
simbolika ir apsiginklavę garsi
nėmis priemonėmis, aktyviai 
palaikė savuosius. 

M e d a l i a i nep radž iug ino 
ČLKL varžybų bronzinius 

apdovanojimus iškovojo „Radvi
liškio" komanda, kuri rungty
nėse dėl trečiosios vietos 51:41 
(25:25) įveikė praėjusio sezono 
prizininkę, „Kretingos" koman
dą. „Radviliškio" krepšininkai, 
įskaudinti nesėkmės pusfinalio 
varžybose, šįkart nedemonstra
vo j iems būdingo gražaus krep
šinio ir varžovus palaužė tik po 
pertraukos, tuo užsitikrindami 
bronzos medalius. Šie apdova
nojimai, aukščiausio tikslo 
siekusių, „Radviliškio" krepši
ninkų nepradžiugino. 

„Radviliškio" komandai 
daugiausia taškų — 15 — pelnė 
Egidijus Stanislauskis, 12 — 
Vaclovas Šivickas, 9 — Evaldas 
Jacunskas . Kretingiečiams, ku
riems nepavyko pakartoti pra
ėjusių metų pasisekimo, 12 taš

kų pelnė ir 10 kamuolių atkovo
jo Giedrius Jucys, 10 — Nidijus 
Puškorius, 9 — Gvidas Drungilas. 

Išrinkti ge r iaus i lygos 
k r e p š i n i n k a i 

Galutinėje II ČLKL sezono 
komandų rikiuotėje komandos 
pasiskirstė tokia tvarka: 1. „Aly
tus", 2. „Kalnapilis", 3. „Radvi
liškis", 4. „Kretinga", 5. „Aukš
taitija", 6. „Šiauliai", 7. Kauno 
„Stumbras", 8. Kauno „Ramby-
nas", 9. Klaipėdos „Atlantas". 

Po lemiamų varžybų vyku
siame iškilmingame vakare ži
nomas Lietuvos humoristas Ar
tūras Orlauskas paskelbė ge
riausius lygos krepšininkus. 
Naudingiausiu ČLKL krepši
ninku tapo „Alytaus" komandos 
lyderis Tomas Rimkus. Jo ko
mandos draugas Rimantas Lu
koševičius tapo geriausiai žai
dusiu krepšininku, vidutiniškai 
per vienerias varžybas pelny
damas po 19,3 tšk. Taikliausiai 
baudas mėtė „Radviliškio" ko
mandos kapitonas Vaclovas Ši
vickas, pataikydamas 23 meti-
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2005 M. LF DR. ANTANO RAZMOS 
VARDO ŠVIETIMO PREMIJA 

Remiantis 2000 m. ir 2004 
m. Lietuvių fondo tarybos nuta
rimais, Lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisija paskyrė 
2005 m. nedalomą 25,000 dole
rių Švietimo premiją, kuri bus 
skiriama asmeniui arba organi
zacijai Lietuvoje, arba užsienio 
šalyse pasitarnavusiems lietu
vybės išlaikymui bei pilieti
niam, tautiniam ir humanisti
niam ugdymui mokyklose ir 
universitetuose, tobulinant lie
tuvių valstybinę kalbą ir švie
timą. Švietimo premijai paskir
ti yra sudary ta komisija iš 
šešių švietimo žinovų: trys iš 
užsienio ir trys iš Lietuvos. Šiai 
komisijai vadovauti y ra pa
kviesta Lietuvių fondo tarybos 
narė Sigita Balzekienė. Komi
sijos nariai: dr. Algirdas Grigo
nis, dr. Algirdas Monkevičius, 
Stasė Petersonienė, Dalilė 
Polikaitienė ir dr. Zigmas 
Zinkevičius. 

Po finalinių rungtynių dukart ČLKL čempionai „Alytaus" ir vicečempionai ..Kalnapilio" krepšininkai įsiamžino 
drauge Abiem komandom Sį sezoną pavyko įgyvendinti savo tikslus. Dainiaus Ruževičiaus nuotr. 

Premijos gairės 
Lietuvių fondo Dr. Antano 

Razmos vardo švietimo premija 
yra skiriama Lietuvoje ir 
užsienio šalyse (išskyrus 3 ir 5 
nr.) už: 

1. Švietimo darbus puoselė
jant lietuvybę 

2. Pilietinį, tautinį ir huma
nistinį ugdymą 

3. Lituanistinių mokyklų 
kūrimą užsienio šalyse, Vil
niaus ir Karaliaučiaus kraš
tuose ir Suvalkų Trikampyje 

4. Paramą socialiai apleis
tiems vaikams ir jų grąžinimui 
į mokyklas 

5. Vaikų, jaunuolių asme
ninės disciplinos skatinimą: 
kovą su agresijos problema, į 
kitus ir į save, narkomanija, al
koholizmu ir rūkymu Lietuvos 
mokyklose. 

6. Naujų mokymo strategi
jų ir technologijos taikymą 
mokyklose 

7. Specialųjį ugdymą 
8. Pedagogų rengimą ir 

mus iš 25 (95 proc.). Dar vienas 
„Radviliškio" komandos atsto
vas, Egidijus Stanislauskis bu
vo nepralenkiamas, atakuojant 
iš vidutinių nuotolių — jis dvi
taškius metė 74 proc. taiklumu 
(55/74). Bene pusę visų taiklių 
metimų Egidijus užbaigdavo 
efektingais dėjimais iš viršaus. 
Nuo tri taškių metimo linijos 
taikliausiai, 45 proc. taiklumu, 
atakavo Kauno „Stumbro" ko
mandos gynėjas Algirdas Vili
mas. J is pataikė 15 metimų iš 
33. Daugiausia kamuolių po sa
vo ir varžovų krepšiu atkovojo 
„Kalnapilio" aukštaūgis Jabary 
Harry, kuris po savo ir varžovų 
krepšiu per rungtynes viduti
niškai sugriebdavo po 10,9 ka
muolių. Per dvejas „superfina
lo" varžybas jis sugriebė 34 ka
muolius, tuo dar labiau įtvir
t indamas savo sugebėjimus. 

Asmeninius prizus geriau
siems krepšininkams, ČLKL rė
mėjams bei organizatoriams įtei
kė vienintelės pasaulyje išeivi
jos lietuvių krepšinio lygos pre
zidentas Aurimas Matulevičius. 

„Lituanica" stipriausia tarp 
senjoru 

Kovo 13 d. paaiškėjo ir stip
riausia Čikagos lietuvių senjo
rų čempionate dalyvavusi ko
manda. Penkių komandų gru
pėje čempionais tapo „Lituani-
cos" krepšininkai — Donatas 
Siliūnas, Vytas Ambutas, Ro
bertas Blinstrubas, Stepas 
Drsette, Linas Čepelė, Dean 
Jeske, Algis Jonynas, Gintaras 
Lietuvninkas, Viktoras Puo
džiūnas, Darius Siliūnas, Pet
ras Stukas, Sigitas Vaznelis ir 
Tomas Woicik. Šie vyrai po 
nepaprastai atkaklios kovos, po 
pratęsimo finale, rezul ta tu 
53:51 (28:23, 3:1) nugalėjo 
„Aukštaitijos" krepšininkus. 

Dr. Antanas Razma. 

tęstinį mokymą 
9. Išplėtojimą visiems su

augusiems prieinamojo tęstinio 
švietimo 

Para i ška 
1. Premijos kandidato var

das, pavardė ir organizacijos 
pavadinimas 

2. Pasi tamavimas per pra
ėjusius penkerius metus švieti
mo srityje, atsižvelgiant į Pre
mijos gaires 

3. Kuriam tikslui būtų pa
naudo ta laimėta 25.000 L'S 
dolerių premija? 

4. Ar pasiekti rezul ta ta i 
švietime atlikti 

i. valstybinėje institucijoje? 
ii. pelno nesiekiančioje 

organizacijoje? 
iii. organizacijoje, siekian

čioje asmeninio pelno? 
5. Reikalui esant, platesnę 

informaciją galima pateikt i , 
a tskirame lape. 

6. Premijų kandidatai, as
menys arba organizacijos, ne
gali savęs rekomenduoti. 

7. Rekomenduojamų kandi
datų paraiškos turi būti pateiK-
tos ne vėliau, kaip 2005 m. 
b i r ž e l i o 15 d. šiuo adresu; 
„Lietuvių fondo Dr. Razmos 
vardo premijos komisija", c/o 
Lietuvių fondas, 14911 127th 
St„ Lemont, II 60439, USA. 

Reguliariajame sezone „Litua-
nica" ir „Aukštaitija" buvo pasi
dalinusios po pergalę ir tai buvo 
vienintelės jų nesėkmės šiose 
pirmenybėse. 

Finale „Lituanicai" 19 taš
kų pelnė Linas Čepelė, 18 — 
Donatas Siliūnas, o „Aukštaiti
jos" gretose pasižymėjo Mindau
gas Lekerauskas, pelnęs 17 
tšk., o Saulius Krikščiūnas — 
14. Žaisdamas be keitimų ir 
išeikvojęs daug jėgų. M. Leke
rauskas mažai tegalėjo pagel
bėti „Kalnapilio" komandai po 
senjorų varžybų, vykusių ČLKL 
baigmėje. 

Kovoje dėl III vietos Klaipė
dos „Švyturio" krepšininkai re
zultatu 47:41 (18:19) nugalėjo 
varžovus iš „Lokių" komandos 
Artūras Vilimas nugalėtojams 
pelnė 17 tšk., Artūras Šimulis 
— 11, o „Lokių" komandai Gi-
t anas Indreika pelnė 13 tšk., Al
ber tas Šimelius — 10. 

Atsimintiniausi ČLKL 
momentai DVD d i s k e 
II ČLKL sezono įsiminti 

niausi krepšinio momentai, ko
mandų vadovų ir organizatorių 
atsiliepimai. ČLKL „Žvaigždžių 
diena", šventinis komandų ap
dovanojimas bei kitos gražiosios 
krepšinio akimirkos organiza
torių įamžintos DVD kompakti
nėje plokštelėje. Dalį šio, pui
kiai apipavidalinto, filmo krep
šinio sirgaliai jau galėjo pama
tyti šventinio ČLKL uždarymo 
vakaro metu. Kas dar n< spėjo 
užsisakyti šio unikalaus disko, 
gali tai padaryti, nurodydami 
savo vardą, pavardę bei tel nu
merį elektroniniu paštu, adresu 
dainius75@yahoo.com t a ip 
pa t telefpnais 773-616-9701, 
630-750-8441 . DVD disko 
kaina — tik 10 dol 

Dainius Ruževič ius 

mailto:dainius75@yahoo.com


DRAUGAS, 2005 m. kovo 19 d., šeštadienis 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE! 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašyki te Rasos — ka lba l i e tuv i ška i , 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Vvest 95th St, 

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

AMERICAN FAMILY 
• i . 'M'i .M. ' igi 

HUTO, NflMRI, UtRSLHS, 
SUEIKRtR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio . • t , T . 

n = T ALINA 
ari 

audimas, 
draugiška 
atmosfera 

GRINKEVIČIUS 
I N S U R A N C E A C E N C Y 

374i PRA1RIE AVE. BROOKFIELD, IL 60513 

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

•ĮVAIRUS*" 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

^V . f S * * l 

Nuo šioi KORTELES 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

Fax. 718-423-3979 
E-maii: v7tt0urs@earthlink.net 
Web slte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Vilniaus Dienos, turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita Penčylienė Mtai 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-maii: mamabar3@aol.com 

mm www.aurotfa< isa .com 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS 1S BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES 

Al LIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

6216 W. Archer Ave., Chicago. !L 60638 
Tel. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

m^^mmmmmmoamu 
AMBER CONSTRUCnON Co. 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

StidyrrsAi 
Skaidymas 

6556S.Kaofe ieCMiCago,L60629 

Pratartos, iistuitiMmas, aptemsMmas 
Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per >a v a*t* 

7 7 5 7 7 8 4 0 O 7 
7 7 3 5 3 1 1 8 5 3 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PARDUODA 

O a k Lawn parduodamas 
1 mieg, ..condominium" 

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

SIŪLO IŠNUOMOTI 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

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

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

For Rent 
2 bdrm. home 

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

Call 708-229-1329 

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

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

TeL 773-4344543. 

-800-514-9989 

Pigiausi 
aviabilietai metuose! 
NUO SAUSIO IKI PAT ŠV. VELYKŲ 

doleris com 
tickets@doieris.com 

Pigiai keliaukite po Ameriką 
ir Europą, aplankykite p-** 
savo gimines s 
Lietuvoje! -~; j^tf 

AĄ 

r 
S*J 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

SIUNČIAME Į LIETUVĄ, LATVIJA 
ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

ATLANTIC 
txpressCotp, 
M U Š U Į S T A I G O S : 

9tm S. 78 Th Ave . B R i r . X i E V l E W . SL 60455 . Tel:708-599-96X0 
Dirbame: Pirm Penk 8 a.m.-6p.m_ Treč iki 1 p m.. Šešt. ntK) B a.m.- 3 p.?n. 

2 7 1 9 W . 7 1 S t r , C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 , T e l : 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
Dirbame: Pirm-Persk 9 a..m.-5p.m., Scšt iki 2 p.m. 

TEL: 1-300-77S-SEM D 
M V J S Ų A T S T O V A I : 

L<>< Atmata 334 E . Santa Ar i ta . Tė1:8lS-842-17l9.TeI:8l8-731-9777 
BaroCoitce23* mmM Str. J.JKMONT. IL 60439. Tel:630-257-3300 
K.iym < bip. ?>» S. R>H\*»ng Rt>aJ. BM^TINTi. IL . Te 1:847-776-7766 

tibūi fflf&us mm 
i cm:/no i//s/ fgjSrflr i 

X? 
350 N Clark, 

%A C h i c a g o , IL 6 0 6 1 0 
VŽ 312-644-7750 

p i rm - penkt 
n u o 

6 3 0 v r. ik i 5 :30 v .p .p . 

6 0 8 W R o o s e v e l t . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 0 7 

312-957-1994 
p i r m . - p e n k t . n u o 

6 :30 v.r ik i 5 : 3 0 v . p . p . 
šeš t n u o 8 v.r. ik i 2 v . p . p . 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 m 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbure ii priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

t inke . 
R. ..I!.,r--1 

Drake 
Did 

ItAgain! 

5 S.Prospect, Oarendon 
Hills. Illmois 605-4 

Of f i ce 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ;r 
pnemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkam. 
kreipkitės i 

Drake Realtor 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FUTOGSAFAMS 
KMLTJĖTAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

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 

PASLAUGOS 

Švediškas masažas 
A t v y k s t u i namus. Sun r i de r n a t ū 
ra l ūs p r o d u k t a i ( p i r m a i p a g a l b a i , 

o r g a n i z m ą vaiy t i , v i t a m i n a i , 
k o s m e t i k a , k remai , . š a m p ū n a i ) . 

Viskas na tū ra lu i r sveika. 
T e l . 773-620-0088, Regina. 

•ĮVAIRUS* 

* Re i ka l i ngas CDL vainjotoįas tol i
m iems reisams. Tel. 815-919-5374. 

* Mo te r i s ieško darbo ar gali paketstj bet 
kurią savaitės dieną ar švenčių 
dienomis. Vairuota, iegatss dokumentai. 
Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 773-863-
8473 

* 3 suaugus ių asmenų tvarkinga šeima. 
nebrangiai išsinuomotu 2 mieg. butą 
3nghton Parke. Tel. 773-387-7232. 

* 50 metu moteris su dokumentais 
vairuojanti, ieško darbo nuo antros vai. 
oo Dietų arba 1 ar dvi dienas savaitėse 
Tel. 708-717-6388. 

* V idu t in io amžiaus tvarkingi žmonės 
išsinuomotu vieną kambarį su vonia ir 
virtuve VVestmont. Darien. Rcmeoville. 
Bcilingbrook ar VVoodridge rajonuose 
Jeigu nuosavame name. tai padėtume 
tvarkyti aplinką. Tel. 708-717-6388. 

* Gauti svarbūs Eglės Jaketevtč iū tės 
dokumentai . Skambinti tel. 815-325-
9427. 

* Moter is ieško darbo Velykų antrą ir 
trečią dieną ir kas antrą penktadieni 
i ietuvu seneliu ar vaiky priežiūroje. Tel. 
708-359-9641. 

* 50 m . moter is ieško darbo žmonių 
poežūroje nuo 10 v r iki 5 v v pietinHJOse 
rajonuose- Lement Oriand Park. Patas 
Hts. Retotiendaciįos, patirtis, automo
bilis anglų kaba. Tel. 708-7740803. 

* Moter is esko darbo žmonių priežiūroje 
su grįžimu namo Oak Lavvn ar aplinkini
uose rajonuose. Patirtis, rekomendaci-
jos. automobilis, dokumentai. Tel. 708-
6 9 2 ^ 4 2 2 . 708-233-6918. 

* 50 m. moter is ieško bet kokio rytimo 
darbo Tel 708-925-2940. 

* Tva rk ingas 55 m. vyras ieško daro 
nuo 3 vai. p.p. Tel 708-752-5387 

* Reika l ingas žnogus-sponsorius žaliai 
kortai gauti Reikalavimai-USA pilietis 
arba žalios kortetes turėtojas oer pasku
tinius 3 metus būtų deklaravęs mokes
čiams ne mažesnes kaip 28 000 U S D 
pajamas Už pagafoa atsilyginsiu. Tel 
773-671-7987 

* I e š k o m vyresnio amžiaus moters 
gyventi su seneliu Cleveiande Reikia 
vairuoti sene*) automobiį. Tel. 440-526-
6559 arba ei pastas Kestasl ©aof .com 

Bus.: 708-361-0800 
VoceMsA 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer (s worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar pnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
- » Landmark 
— , tmx- properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-5900205 
Pager 630-314-4330 

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

(j&uy Accent 
—=^"***l Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

|^Audrius Mikulis G * * , i 
I Tel.: 630-205-9262 - ^ * | 
• Pager 773-260-3404 '•*<***<** 
• E-mail: amikulis@usa.com 
! [vairus nekilnojamas turtas 

i Nemokamas įkainavimas 
Nemokama rinkos analizė 
Pirkimas M—&ft±. 
Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

PARDUODA 

BLTLDING FOR SALE 
2-APTS 3 BDR 1 1/2 BATH EA. 

1-OFFICE APPRX. 850 SQFT. 
(possible use) LAW OFFICE, INSU
RANCE, PHOTOC STUDIO S450K 

4 2 0 7 W 6 3 RD BY OWNER 
N O ACENTS 7 7 3 - 5 8 2 - 8 1 0 6 

Parduodamas mūrinis 4 butų 
namas Oak Lawn 

su įrengtu „basement". 
First Rate Real Estate, 

773-767-2400 Aušra Padalino. 

SIŪLO DARBA 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti i 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Parduodamas vienos šeimos 
mūrinis namas Bridgeporte. 

(Reikalingas remontas) 
First Rate Real Estate, 

773-767-2400 Aušra Padalino. 

SIŪLO DARBA 

WINDOW VVASHERS, CUTTER CLEANERS 
M u s t have o w n car. M e n St 

VVomen 1 -3 pe rson teams. M o n -
Sat 7 a m - 5 p m , f u i ! t i m e or par t 

t i m e . Make S lOO-per person', PAID 
DAILY. N o expe r ience needed, w i l ! 
t ra in . Resident ia l o n l y / s u b u r b s St 

city. Come today St start tomorrovv. 
Pnme T i m e W i n d o w Clean ing, Inc. 

M a i n t e n a n c e V V o r k e r s 
Sought for window cleaning 

position w/Service Building Main
tenance, Inc. to work in the suburbs. 
$10/hr to start, some English reą'd. 

Drivers Hc & vehide a must 
Advancement & inerease wages 
based on exp. Call 630-530-5108, 

someone vvill call you back. 

r i if i i c i i i i i c y » n I W T V v i t u i M I I M , • • i ^ 

T1S £. Colf M *208 AHlngtonlRii 
( A r l i n g t o n O f f i ce Sauare) 

190 t o ArTHts.Rd, N o r t to Goff, SE 
corner. Across f r o m Vall i Produce 

Ask for W i l l . 

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

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

MOKESČIU SKAIČIUOTOJŲ PASLAUGOS 

Pildau TAX 
( p a į a m u m o k e s č i u ) f o r m a s . 

SUVEDU BUHALTERINE APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

F INANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N-Seelev 
Chicago. IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

& 
VIRGIS 

TVASKUS. CPA. 
užpildo pajamų 

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

INCOME TAX SERVICE 
[>abartimai pajamų mokesčių įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metini 

mokesčių formų užpildymą. Profesionaliam, 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

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

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

numerio. 

Tai - jūsų la i k raš t i s 

DRAUGAS 
T H * L t T n t ^ U t t A H WO«t.O'1«*aC 3A1LY 

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, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su | 
adresais, paruošia oficialių iaiškų popierių su siuntėjo, 

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

spaustuve negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ,,Draugo" spaustuvei, yra 

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuves | 

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

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

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksmo, kap Į 

„Draugas". 
Visais spaudos darbu reikalais teiraukitės: 

Valentinas Knjrnrjlts — DRAUGAS 
4545 W. 63 Street Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-3284 

ip 

mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:v7tt0urs@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.aurotfa%3c
http://isa.com
mailto:tickets@doieris.com
http://worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Rs»a«te AFP; Kautais, AP, totertax, ITAR-TASS. Bfts 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūzijos dienraštyje „Le 

Parisien" išspausdinta visuome
nės nuomonės apklausa pirmą 
kartą parodė, kad dauguma 
prancūzų per gegužės mėnesį 
numatytą referendumą ketina 
nepri tar t i Europos Sąjungos 
(ES) konstitucijai. CSA institu
to atlikto tyrimo duomenimis, 
prieš konstituciją planuoja pasi
sakyti 51 proc., o jai pritarti — 
49 proc. apklaustųjų. Gegužės 
29-ąją įvyksiančiame referendu
me ketina dalyvauti mažiau 
negu pusė Prancūzijos piliečių. 
53 proc. teigė susilaikysiantys 
arba išmesiantys balsavimo 
biuletenius. 

LONDONAS 
Ukraina , atsakydama į 

tarptautinės bendrijos spaudi
mą, pripažino, kad pardavė 12 
sparnuotųjų raketų Iranui ir 
Kinijai, pranešė laikraštis „Fi
nancial Times". Laikraštis paci
tavo Ukrainos generalinio pro
kuroro Sviatoslav Piskun žo
džius, kad 2001-aisiais Kijevas 
eksportavo 18 sparnuotųjų ra
ketų X-55, nors nė vienoje jų ne
buvo kovinių galvučių. Raketų 
X-55 visiškai pakanka, kad Ja
ponija būtų pasiekiama iš Azijos 
valstybių, o Izraelis taptų Irano 
taikiniu, rašo laikraštis, pridur
damas, jog S. Piskun pareiš
kimas — pirmasis kartas, kai 
Ukrainos Vyriausybė patvirti
na, kad šis sandoris įvyko. 

ROTERDAMAS 
Roterdamo teisme prade

dama svarstyti byla, iškelta vy
rui, kaltinamam tuo, kad padėjo 
buvusiam Irako vadovui Sad-
dam Hussein vykdyti karo nusi
kaltimus ir genocidą, aprūpin
damas jį medžiagomis chemi
niams ginklams. Kaip įtariama. 
62 metų Frans van Anraat pris
ta tė tūkstančius tonų medžiagų 
cheminiams ginklams, kurie bu
vo panaudoti per 1980-1988 m. 
karą su Iranu ir prieš Irako kur
dus. Kaltintojai nurodo, kad 
Jungtinės Tautos (JT) vadino F. 
van Anraat, kuris taip pat kalti
namas bendrininkavimu vyk

dant karo nusikaltimus ir geno
cidą, „vienu svarbiausių tarpi
ninkų Irakui įsigyjant cheminių 
medžiagų". 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos teisėsaugos institu

cijos sulaikė įtariamąjį byloje 
dėl pasikėsinimo į Rusijos mo
nopolijos „Bendroji energetikos 
sistema" vadovą Anatolij Čiu
bais. Užpuolimas buvo įvykdy
tas ketvirtadienio rytą 49-erių 
metų A Čiubais automobiliui ir 
jo apsaugos mašinai įvažiuojant 
į Minsko plentą Pamaskvyje. 
Laikraščiai pranešė, kad pasi
kėsinimu į tar iamas Maskvos 
gynybos ministerijos Vyriausio
sios žvalgybos valdybos (VŽV) 
pulkininkas Vladimir Kvačkov, 
kuris galėjo įvykdyti pasikėsini
mą iš ideologinių sumetimų. 
Oficialaus informacijos patvir
tinimo apie įtariamojo asmeny
bę kol kas negauta. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV sausumos kariuomenė 

ketina pradėti mažinti savo ka
rių skaičių Irake jau šiais me
tais, sakė generolas Richard Co-
dy Pasak jo, pajėgų pertvarky
mas Irake prasidės šią vasarą. 
Manoma, kad visų pirma Irake 
po perdislokavimo sumažės jūrų 
pėstininkų skaičius. Irake tar
nauja apie 150,000 JAV karei
vių, bet jų skaičius iki šio mėne
sio pabaigos sumažės iki 
138,000, kai išvyks padaliniai, 
kurie buvo papildomai įvesti į 
Iraką saugumui užtikrinti prieš 
sausio 30-osios visuotinius rin
kimus. 

JAV prezidentas George W. 
Bush paskelbė nusprendęs nau
juoju šalies prekybos atstovu 
skirti respublikoną Rob Port-
man, savo artimą draugą ir išti
kimą pagalbininką. Jeigu šiam 
skyrimui pri tars Senatas , R. 
Portman perims prekybos atsto
vo pareigas iš Robert Zoellick. 
kuris paskirtas valstybės sekre

torės Condoleezza Rice vyres
niuoju pavaduotoju. JAV preky
bos ats tovas atstovauja JAV Pa
saulio prekybos organizacijoje 
(PPO), derasi dėl JAV palankių 
prekybos susitarimų ir spren
džia ginčus su JAV prekybos 
par tner iais . 

ARTIMIEJI RYTAI 

J E R U Z A L Ė 
Izraelis uždraudė savo pilie

čiams keltis į Gazos Ruožo gy
venvietes, kad jose nepadau
gėtų naujakurių, kurie galėtų 
pasipriešinti šią vasarą planuo
j a m a m įgyvendinti pasitrauki
mo planui. įsaką, draudžiantį 
Izraelio piliečiams kraustytis į 
Gazos Ruožą, kariuomenė pa
skelbė po to, kai žiniasklaida 
pranešė, jog pastaruoju metu 
šimtai žmonių persikėlė gyventi 
į kai kurias nausėdijas, o dar 
šimtai ketina tai padaryti. Ga
zos Ruože yra 21 gyvenvietė, 
kuriose įsikūrę apie 8,500 žydų. 

ISLAMABADAS 
JAV valstybės sekretorė 

Condoleezza Rice, tęsdama savo 
kelionę po šešias Azijos valsty
bes, penktadienį iš Pakistano iš
vyko į Japoniją. C. Rice, valsty
bės sekretorės pareigas einanti 
nuo sausio, šią kelionę antradie
nį pradėjo Indijoje, kur perdavė 
JAV susirūpinimą dėl planuoja
mo dujotiekio, kuris iš Irano per 
Pakis taną būtų nutiestas į In
diją. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
Is lamabade ji derėjosi su Pakis
tano vadovais, be to, vienai die
nai buvo nuvykusi į Afganis
taną. 

A Z I J A 

B E I J I N G 
Siekdami sumažinti dideli 

nelaimių skaičių, 11 ministerijų 
ir insti tutų, pavaldžių centrinei 
Kinijos Vyriausybei, įsteigė vie
ną koordinacinę tarnybą. Ta
čiau jau įstaigos įkūrimo dieną 
šalies pietvakariuose per dar 
vieną požeminį sprogimą žuvo 
18 angliakasių, o vienas dingo. 
Sprogimas nugriaudėjo Sulong-
tsi provincijos šachtoje. 

Apie demokrat i ją su būdvardžiais ir be jų 

Atkel ta iš 1 psl. 
dalyvavimo įgūdžių. Todėl Lie
tuvos kelias į demokratiją, kaip 
ir kitų posovietinių šalių, yra 
daug sudėtingesnis nei Vakarų 
valstybių. 

Lietuvos kelyje į demokrati
ją būta ne tik pakilimų, bet ir 
didelių išbandymų. Lietuvoje 
perėjimas į demokratiją įvyko 
neutralizavus TSKP platfor-
mimnkų, „Jedinstvo" organiza
cijos bei autonomininkų įtaką. 
Demokratija brendo įveikus 
parlamentinės rezistencijos, ka
riškių politizavimo bandymus, 
išgyvenus ideologinės karštinės 

laikotarpį, sutarus dėl naujos 
konstitucinės sąrangos, išvedus 
iš Lietuvos svetimą kariuome
nę, galutinai apsisprendus dėl 
orientacijos į Vakaras. 

Kur šiandien esame demo
kratizacijos proceso kelyje? Ma
nau, kad jau praeityje liko po
sūkio į autoritarizmą ar demo
kratiją su būdvardžiais — ,.de-
legatyvi", „defektyvi", „valdo
ma" — pavojai. 

Tačiau vertybinis demokra
tijos įtvirtinimas šiandien pati
ria vis naujų išbandymų. 

Ko šiandien reikia, kad de
mokratija Lietuvoje taptų kiek

vieno piliečio vertybe ir kasdie
nio gyvenimo dalimi? 

Vertybiniam demokratijos 
įtvirtinimui reikia realaus per
mainų poveikio ir teisingumo 
j ausmo garant i jų kuo dides
niam skaičiui žmonių. Reikia 
daugiau valstybiškai mąstančių 
ir a tsakingų politikų, turinčių 
tv i r tų demokrat inių nuosta tų 
bei ryžto. 

Autorius yra Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto docentas. Šis 
komentaras yra Eltos ir VU TSPMI 
bendro projekto dalis. 

Pasaulis stebi, kaip V. Šustauskas bučiuoja mikrofoną 

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) 
— Trumpas filmukas, kuriame 
buvęs Seimo narys ir Kauno 
meras Vytautas Šustauskas už
fiksuotas nosimi bei lūpomis 
baksnojantis mikrofoną, paplito 
užsienio interneto tinklalapiuo-
se —jį stebi Rusijos, JAV, Izrae
lio internautai. 

14 sekundžių trukmės fil
muke, kurį Lietuvos gyventojai 
vieni kitiems siuntinėjo dar ko
vo pradžioje, buvęs Seimo narys 
yra užfiksuotas sėdintis aplin
koje, primenančioje Seimo posė
džių salę. Jis nosimi sujudina 
parlamentaro darbo vietoje 
įrengtą mikrofoną, vėliau jį ta
rytum ragauja lūpomis. V. Šus
tauskui bežaidžiant matyti , 
kaip šalia jo esančiu praėjimu 
žingsniuoja kostiumuotas žmo
gus, nešinas rusišku laikraščiu. 

Pats V. Šustauskas teigė fil
muko nematęs, tačiau manan

tis, jog jis yra sufabrikuotas. 
„Nosimi gal ir baksnojau 

kada mikrofoną, bet tikrai jo ne-
graužiau", kartojo buvęs parla
mentaras. 

Rusakalbiai in te rnauta i , 
užėję į politikos ir ekonomikos 
naujienas skelbiantį tinklalapį 
..Daynevvs.ru". pačiame jo viršu
je matė žinutės an t r a š t ę — 
„Lietuvos parlamentaras ra-do 
naują būdą mikrofonui naudo
ti". 

Pranešimu apie V. Šus
tauską susidomėjo ir žydai — jį 
perspausdino Izraelyje regis
truotas t inklalapis 
http:/ /www.beseder.co.iL'pol-
itics/1947, pajuodintu šriftu iš
ryškinęs V. Šustausko pastabas 
apie žydus. 

Tuo tarpu JAV humoro tink-
ialapiuose filmukas pasirodė 
anksčiau — apie kovo 11-ąją. 
Dauguma tinklalapių pristaty

dami filmuką tikino, jog jame 
maty t i „a ts ipala idavęs teisė
jas". 

„Man atrodo, kad šis teisė
jas nežinojo, kad jį filmuoja. Ką 
jis išdarinėja su mikrofonu?", 
ta ip nuot rauką komentuoja 
„ B i g - B o y s . c o m " t inklalapio 
savininkai. 

Lietuvos politikos veikėjo 
nepažįs tančių JAV gyventojų 
komentarai apie filmuką, para
šyti t inklalapyje 3 i g -
Boys .com", buvo grubūs. 

„Jis man primena ne tei
sėją, o vidutinio amžiaus krizę 
išgyvenantį minkštaprotį sute
nerį", svarstė internautas MA-
MAC. „Man rodosi, kad jis ren
giasi pranešimą skaityti kaip 
būsimas nacionalinio gėjų teisių 
komiteto pirmininkas", nuomo
nę išsakė LIL_AMY. „Jis mylisi 
su mikrofonu. J a m trūksta mo
ters", spėjo ALL IS ONE. 

Gyvenimas lyg žvakė vėjy 
Liepsnelė virpa virpa. 
Apsižvalgyti nesuspėji, 
0 ji jau baigė tirpti... 
Bet lieka tos liepsnelės šiluma 
Ir atmintis šviesi kaip ryto ramuma... 

Mylima mama, močiutė ir promočiutė 

A f A_ 
ANTANINA USAITĖ 

MARKEVIČIENĖ 
JANKAUSKIENĖ 

Mirė 2005 m. kovo 12 d. Matulaičio Slaugos namuose 
Putnam, CT. 

Gimė 1905 m. gegužės 10 d. Mantviliškio kaime, Kra
kių valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Vokietijoje gyveno Ro-
thenburg of der . Taūber stovykloje, Čikagoje Marąuette 
Park apylinkėje. 

Giliame liūdesyje liko: dukra Genovaitė Treinienė, 
anūkė Virginija su vyru Kęstučiu Rimeika ir dukra Vai
va; a.a. anūko Mindaugo sūnus Nikolas-Vytas Marke
vičius. Vladas ir Viktoras Ūsai, Aldona Ūsaitė Ališaus
kienė ir jų šeimos. Pašakarnių, Pronskų ir Barkauskų 
šeimos Lietuvoje. Argentinoje a.a. sesers vaikai Jonas, 
Paulina ir Antanina. 

Laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje 
iš Donald M. Petkus laidojimo įstaigos. Laidotuvės pri
vačios. 

Jos atminimui aukas prašom skirti dienraščiui 
JDraugas" (siųsti: Virginia Rimeika 200 Summer Field 
Dr., New Lenox, IL 60451). 

Kviečiame draugus ir pažįstamus velionę prisiminti 
maldose. 

L iūd in t i d u k r a i r ar t imiej i 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 19 d., šeštadienis 

Vyrui 

Af A 
JONUI 

iškeliavus į amžinybę, mūsų mielai Brighton 
Parko parapijos choro narei KATRIUTEI BER-
TUZIENEI ir jos visai šeimai, reiškiame nuo
širdžią ir gilią užuojautą. 

Brighton Parko parapijos choras 
choro pirmininkė Sabina Henson 

vargonininkas Algimantas Barniškis 

Always Wltfi Flower» 
Naujovė — salonas Lemortte!! 

• Gėlės visom progom, gčlčs į Lietuva 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir progines kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčių, pokyiic saliu ir staJu dekoravimas gėlėmis ir 
haiionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 112© S. State St.; Tel. 630-257-0339 
>urtice 8 0 1 5 W. 79 St.; TeL TOS-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkės*, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 
Ss 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• P a t o g i o j e v i e t o j e t a r p 
Čikagos ir Lemonto 

>10 m i n u č i ų n u o Š v . K a z i m i e r o 
l i e t u v i u k a p i n i u 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos HIIls, Illinois 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

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

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

ALL P H O N E S 
NAT10NVVIDE TOLL FREE (nemokamasi 

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

A f A 
VALERIJA BALTUŠIS 

Mirė 2005 m. kovo 16 d., trečiadienį, sulaukusi 81 
metų. 

Gyveno St. Charles, IL. 
Gimė 1923 m. rugpjūčio 10 d. Juodupėje, Lietuvoje, 

Vincento ir Elizabeth (Garškaitė) Šinkūnų šeimoje. Bal
tušiu šeima į JAV iš Lietuvos atvyko 1951 m. 

Nuliūdę liko: dukros Jean su vyru John Jurkynas; 
Ruth su vyru Patrick Doyle, gyvenantys St. Charles; 
anūkai Jason su Jennifer Jurkynas, Patrick, Thomas ir 
Matthew Doyle; sesuo Genevieve Deksnienė Lietuvoje. 

A.a. Valerija buvo žmona a.a. Alfonso, mirusio 2000 
m. rugpjūčio 26 d. Jos pirmoji darbovietė buvo Baker Ho-
tel, vėliau Havvley Products, St. Charles. Ji buvo aktyvi 
St. Patrick bažnyčios narė , įsitraukusi į Happy Hands 
grupe. 

Velionė pašarvota penktadienį, kovo 18 d. nuo 4 v. 
p.p. iki 7 v.v. Norris laidojimo namuose, 100 S. Third St., 
St. Charles, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 19 d. Iš laidojimo 
namų velionė bus atlydėta į St. Patrick bažnyčią, 408 Ce-
dar St., St. Charles, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Union 
Cemetery St. Charles. 

Nu l iūdę ar t imie j i 

Laidot. direkt. Norris FH. Tel. 630-584-2000, 
www.Norrisfh.com 

KETURIOLIKOS 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

A t A 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į 
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie, tavimi pasitikiu, 
nes meilė nemiršta. 

Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., ant
radienį, 7 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 

Žmona Sabina 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 

„DRAUGĄ" atminkime savo t e s t a m e n t e . 

G Al D A S ^ T M T M I D 
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 teremation) patarnavimus. 

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

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVfCIUS) 

FuneraI Home s 
9 2 3 6 S. RGBERTS RD 

HiCKORV HILLS 

ALL PHONES 1 708 4 3 0 - 5 7 0 0 
OTHER L0CAT1ONS AVAUABLE IN CHICAGO 

Si ALL SUBURBS 

LIETUVIU L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi l a i d o t u v i ų p a t a l p a * . v i s o s e C H M : os miesto 
a p y l i n k ė s e ir p r i p m i e s r i u n u . 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

BILIETUS | „CAVALLERIA RUSTI-
CANA" SPEKTAKLĮ bus galima 
įsigyti šį sekmadienį, kovo 20 
d., Pal. J. Matulaičio bažnyčios 
vestibiulyje, prieš ir po 9 vai. 
Mišių, taip pat prieš ir po 11 
vai. Sumos. Bilietai darbo die
nomis pardavinėjami „Sekly
čioje", 2711 W. 71st S t , 
Chicago, IL. Jums rūpimais 
k lausimais galite kreiptis į 
valdybos pirmininką Vaclovą 
Momkų, tel . 773-925-6193. 
Užsakymus paštu siųsti Lit-
huanian Opera Co., Inc., 3222 
W. 66th PI. Chicago, IL 60629. 
Plačiau apie Lietuvių operą 
skaitykite internete tinklalapy-
je l i t hope rach i cago .o rg 

LIETUVOS DUKTERŲ TRADICINIS 
velykinių pyragų ir margučių 
išpardavimas įvyks kovo 24 d., 
Didįjį ketvirtadienį, nuo 8 v.r., 
2735 West 71st St., IL, tel. 
773-925-3211. Sesių dėmesiui, 
pyragus bus galima atsinešti 
trečiadienį, nuo 10 v.r. iki 5 
v.p.p., arba anksti ryte ketvirta
dienį. Laukiame visų. 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA 
š.m. balandžio 1 d., penktadi
enį, 7 v.v. Jaunimo centre ren
gia poezijos vakarą „Pavasario 
vėjas". Vakaro programos vedė
ja aktorė Audrė Budrytė-Na-
kienė. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklalapyje: www.lith-
fund .o rg . J a s galima gauti ir 
LF raštinėje. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Jei turite klau
simų, prašome kreiptis į LF 
raštinę tel. 630-257-1616, fak
sas: 630-257-1647, e-paštas: 
admin@lithfund.org. 

VISI LIETUVIAI, ypač gyvenan
tys Čikagos vakariniuose prie
miesčiuose, kviečiami dalyvauti 
Didžiosios savaitės ir šv. Velykų 
Mišiose Cicero Šv. Antano 
bažnyčioje. Verbų sekmadienio 
Mišios lietuvių kalba bus šį 
sekmadienį 9 vai. ryto. Didžiojo 
Penktadienio Kryžiaus garbini
mo pamaldos įvyks kovo 25 d. 5 
vai. vak. Velykų ryto Prisi

kėlimo Mišios įvyks 6:30 vai. 
ryto. Labai kviečiame naujai į 
Ameriką atvykusius lietuvius 
atvykti į šią, prieš 75 metus 
lietuvių pastatytą bažnyčią, 
susipažinti su veiklia ir drau
giška Cicero lietuvių tikinčiųjų 
bendruomene ir dalyvauti šv. 
Mišių aukoje lietuvių kalba. Šv. 
Antano bažnyčia yra ant kampo 
15-tos gatvės ir 50 Avenue, 
Cicero mieste. 

VILIJOS KERELYTĖS DAINŲ IR 
poezijos vakaras "Auksiniai 
prisiminimai" vyks š.m. ba
landžio mėn. 8 d. 7:30 v.v. 
Jaunimo centro Mažojoje salėje. 
Įėjimas veltui. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
"Seklyčioje" kovo 24 d. (Velykų 
Didžioji savaitė) trečiadienio 
popietės programos nebus. Lin
kime visiems smagių ir saugių 
švenčių! 

IEŠKOMI ATEITININKŲ NAMŲ 
prižiūrėtojai Lemonte. Skam
binti tel. 630-257-8087. 

MUZ. FAUSTO STROLIOS KŪRY-
bos koncertas bus sekmadienį, 
gegužės 15 d., Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte. 11 vai. šv. Mi
šios Pal. J. Matulaičio Misijoje, 
12:30 vai. koncertas PLC Lie
tuvių Fondo salėje i r pietūs 
PLC didžiojoje salėje. Daly
vauja keturi chorai ir solistai. Šį 
didelės apimties Fausto Strolios 
kūrybos koncertą ruošia ir 
lietuviškąją visuomenę gausiai 
apsilankyti kviečia renginio 
komitetas: Alvydas Vasaitis, 
Danguolė Ilginytė, Gediminas 
Kazėnas, Irena Kazlauskienė, 
Irena Kriaučeliūnienė, Romas 
Kronas, Baniutė Kronienė, Da
lia Povilaitienė, Ritonė Rudai-
tienė ir Kazimieras Skaisgirys. 

ATVYKSTA DAINININKAI Live-
t a ir Petras Kazlauskai! Lie
tuvos vaikų globos būrelis 
"Saulutė" kviečia visus praleisti 
nuotaikingą vakarą su popu
liariaisiais Kazlauskais šešta
dienį, balandžio 16 d., 7 v.v. 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje Lemonte. Sutikime 
pavasarį su Liveta ir Petru 
Kazlauskais! 

MUZIKINIŲ PAMĄSTYMŲ 
POPIETĖ 

VERBŲ SEKMADIENĮ 
Šį sekmadienį lietuviai 

turės bene pirmą tokią progą 
stabtelti ties savo dvasiniu gy
venimu. Dar prieš šv. Kalėdas, 
liuteronų kunigui Valdui Auš
rai kilo mintis Velykų vigiliją 
pažymėti nauju projektu: Mu
zikos i r susitelkimo popietė 
pavadinta i š t r auka iš Mato 
evangelijos „Tikrai, šitas buvo 
Dievo sūnus". Į projektą tuoj 
pat buvo į t r auk tas ir „Dai
navos" meno ansamblio vado
vas Darius Polikaitis, kuris 
entuziastingai sutiko dalyvau
ti, ne tik ruošiant chorą, bet ir 
parenkant skai t in iams pri
taikytą muziką. 

Renginio tikslas — sukurti 
muzikinę, meditacinę erdvę, 
kuri leistų žmonėms apmąstyti 
Dievo auką, skirtą žmonijos 
išganymui. Šv. Pauliaus liute
ronų bažnyčios sakrali aplinka 
tapo t inkamiaus ia erdve to
kiam susitelkimui. Taigi sek
madienį, kovo 20 d., 5 vai. p.p., 
kiekvienas t ikintysis galės 
tapti šio muzikinio, meditacinio 
susitelkimo dalimi. Rengėjai 
patikslina, kad šis renginys 
nėra ta ikomas individualiai 
konfesijai, o visiems žmonėms, 
ir ypač tiems, kurie dėl vienos 
ar kitos priežasties nedalyvau
ja parapinėje religinėje veiklo
je. 

Paklaustas, ko tikisi iš šio 
renginio, Darius sako: „Labai 
norėtųsi, kad klausytojas pra
turtėtų ne tik kultūrinėje plot
mėje, bet ir dvasinėje. Norėtųsi, 
kad ta i būtų daugiau negu 
gražios muzikos pasiklausy
mas, įvertinimas. Tikime, kad 
muzikos ir skaitinių sukurta 
meditacinė erdvė suteiks gali
mybės kiekvienam iš naujo 
pajusti Dievo meilę ir giliau 
suprasti, kad Jėzaus kančios 
esmė ir yra ta meilė". 

Organizatoriai tikisi, kad 
po renginio žmonės galės pasi
justi tyresni, švaresni, geresni, 
iš naujo apmąstę savo santykį 
su Dievu. Tai puiki proga 
pamąstymams ir susikaupimui 
prieš Didžiąją savaitę ir Velykų 
stebuklą. Rengėjai užsiminė, 
kad siekiant kuo plačiau įjungti 
klausytojus į renginio „vyks
mą", jie yra paruošę kelias 

SKELBIMAI 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: Char
les Rackmil $20, Gražina 
Kriaučiūnienė $500 stipendi
joms, Anonimas (D) $1,000 
Labai ačiū, „Saulutė" (Sun-
l igh t O r p h a n Aid) 414 
F r e e h a u f St . , Lemont , IL 
60439, t e l . (630) 243-7275 
a r b a (630) 243-6435). TAX ID 
#36-3003339. 

JSUmtfto" ike«rfnw» skyrių, 
T«l. 1 77i-SBS »5GG 

Advokatas 
Jonas Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

Toli free 24 hr. 888-7766742 
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 
Vy ten 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") 
T e l . 773-284-0100 . 

TeL 630-257-0200, L e m o n t I L 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s mažais mėnesi 
n ia i s įmokėj imais ir prieina
m a i s nuošimčiais . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa-
v i n g s , 2 2 1 2 Wes t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

• D Ė M E S I O ! VIDEO 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
i švers t i video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s t emos j amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip-i 
ki tės j INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. Petras Bernotas. 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Korteles daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 

I bendrovėmis, kurių centrinės 
; net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 

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

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

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

P i r k č i a u Jono Rimšos, 

Puzino, Vizgirdos, Kasiulio, 

Valeškos tapybos darbų . 

Tel. 708-349-0348. 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas RaStinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
T e l . 877 -Gyne ja s a r b a 

877-496-3527 

netipiškas koncertui staigme
nas: bus dalijamos tradicinės 
palmių šakelės bei klausytojai 
bus kviečiami prisijungti 
giedant dvi giesmes. 

Renginio metu muzikinės 
erdvės dalį „Dainava" užpildys 
šiai progai skirtais kūriniais 
lietuvių ir lotynų kalbomis. 
Pagal M. Mažvydo eiles skam
bės „Jėzus Kristus Sūnus Die
vo" giesmė, bus at l iktas M. 
Duruflė „Ubi Caritas" kūrinys. 
Su vargonininku R. Šoku, an
samblis atliks J. Berthier gies
mę „Jėzau, atmink mane", J . S. 
Bach „Jėzau, Tu mano gyvybe", 
ir užbaigiamąją giesmę „Lift 
High the Cross" („Kelk Kryžių 
Tu", kurios žodžius į lietuvių 
kalbą išvertė Darius ir kun. 
Valdas). 

J šį muzikinį projektą įsi
jungė ir solistai M. Polikaitis 
bei N. Penikaitė. Vargonų ir 
choro lydimas, tenoras M. 
Polikaitis atliks giesmę „Tėve, į 
tavo rankas atiduodu Dvasią" 
(ištrauka iš T. Dubois kūrinio 
„Paskutinieji Septyni Kristaus 
Žodžiai") ir V. Jakubėno kūrinį 
„O kad aš Jį regėčiau", kuriame 
solo dalį giedos ir sopranas N. 
Penikaitė. Ji taip pat giedos „O 
Vos Omnes" ištrauką iš „Pas
kutiniųjų Septynių Kristaus 
Žodžių" ir G. Bizet giesmę 
„Agnus Dei". 

Muz. Ričardo Šoko vargonų 
atl iekami kūriniai padės su
kurt i meditacinę erdvę ištrau
koms iš šv. Rašto. Kun. Valdas 
parinko tokius skaitinius, kurie 
atskleistų Kristaus kančią ir 
begalinę Dievo meilę. Jis įsiti
kinęs, kad skaitiniai iš šv. Rašto 
ir sakrali muzika suteiks ga
limybę kiekvienam geriau su
prasti velykinę Kristaus pas
laptį, susimąstyti apie Velykų 
vigilijos, kaip tikėjimo išraiškos 
ir padėkos Dievui, svarbą ir 
švęsti Kristaus prisikėlimą, 
giliau suprasti Dievo išganymo, 
skirto mums visiems, esmę. 

Belieka tikėtis, jog ši už
simezgusi iniciatyva pasikartos 
ir ateinančiais metais ir taps 
gražia ir laukiama tradicija. 

Renginys įvyks sekma
dienį, kovo 20 d., 5 vai. p.p. St. 
Pauls Lutheran bažnyčioje 
(4660 W. 94th St., Oak Lawn, 
IL). Bilietus galima įsigyti 
renginio dieną prie įėjimo ar 
paskambinus į parapiją tel. 
708-422-1433. Vaikai iki 12 m. 
amžiaus įleidžiami nemoka
mai . Renginio pelnas bus 
skiriamas JAV Lietuvių ben
druomenės Socialinių reikalų 
tarybos steigiamam „Paguodos 
telefonui". 

Asta Š v e d k a u s k a i t ė 

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS? * . ^ * - « W A ' 

Dė*5JO* 0€MES*Q« 
Seseriai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, taoau sketrtis 
iaBtraštyJe brangiai kabmieįa7 

Ne beda. DRAUGAS JOsu 
skeB&na išspausdins 

nemokamai 
Tereikia paskambinti 

t d . 773-585-9500 
ar užsukti j DRAUGO 
administracija adresu 

4545 W 6? St-, CHkago, 
1 .60629 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

GAUSI TALKA DRAUGO FONDUI 
Po pusmečio pertraukos, 

kovo mėn. 10 d. Draugo fondas 
vėl sukvietė ilgamečius ir nau
jus talkininkus 2005 metų 
pavasario vajaus laiškų išsiun
timui „Draugo" prenumerato
riams Amerikoje ir Kanadoje. 

Šį kartą susirinko net 24 
talkininkai. Ankstyvesniuose 
Draugo fondo vajuose laiškų iš
siuntimui tokio gausaus skai
čiaus talkininkų nėra buvę. Su 
tiek daug rankų greit atlikus 
Draugo fondo laiškų išsiun
timą, liko laiko ir „Margučio" 
vajaus laiškų supakavimui, 
paprašius administratoriui Va

lentinui Krumpliui. Visų laiš
kų siuntimas truko apie 3 va
landas, pasivaišinant kava ir 
šaltais užkandžiais , kur iuos 
parūpino jau daug metų Drau
go fondo talkininkus vaišinan
čios Viktorija Valavičienė ir 
Ona Gradinskienė. Joms Drau
go fondas dėkojo. Dėkojame ir 
laiškų siuntimo koordinatoriui 
Antanui Valavičiui, šias parei
gas atliekančiam visuose vajuo
se, nuo Draugo fondo pradžios. 

Labai dėkojame visiems 
talkininkams ir tėvams Mari
jonams už vienuolyno patalpas 
laiškų siuntimui. 

Šio pavasar in io vajaus 
laiškų siuntime dalyvavo šie 
talkininkai,-kės: Mindaugas ir 
Olimpia Baukai, Bronius Bi-
kulčius, Algirdas Čepėnas, Sa
lomėja Daulienė, Vacys Jako-
vickas, Jurg is Januškevičius, 
Ona Gradinskienė, Monika 
Gudait is , Vital ius Lekeckas, 
Kazys ir Elena Majauskai, Vac
lovas Momkus, Stefa Prialgaus-
kienė, svečias iš Vilniaus Algir
das Misiūnas (tiesiai iš oro 
uosto su Baukais). Adelė Lie-
tuvnikienė, Natal i ja Sodei-
kienė, Pranas ir Aldona Toto
raičiai, Antanas ir Viktorija 
Valavičiai, Jurg is Vidžiūnas, 
Jonas Vyšniauskas ir Sigutė 
Žemaitienė. 

Tokia gausi ta lka Draugo 
fondui parodo skaitytojų rū
pestį tolimesne dienraščio 
„Draugo" leidyba, kur i būtų 
sunkiai įmanoma be Draugo 
fondo finansinės paramos. 

Br. J . 

2005 m. „Pavasario vajaus" Draugo fondo laiškų siuntimo talkininkai su DF pirm. Bronium Juodeliu (stovi pir
masis iš dešinės). J o n o Kuprio nuotrauka. 

MAŽLIETUVIAI VAIŠINO SVEČIUS ŠIUPINIU 
Mažosios Lietuvos lietuvių 

draugija Čikagoje š.m. vasario 5 
d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje atvy
kusius svečius vaišino daugeliui 
jau pažįstamu šiupiniu. Kadan
gi draugijos tradicinis parengi
mas jau daugiau kaip 50 metų 
Čikagoje ir jos apylinkėse gy
venantiems tautiečiams gerai 
žinomas, tai ir šį kartą pri
traukė nemažą skaičių iš toli ir 
arti atvykusios, puošniai išsi
dabinusios lietuviškos visuome
nės, savo dalyvavimu remian
čios draugijos veiklą. Kad šiu
pinio pobūvis praėjo su pasi
sekimu, didžiausias nuopelnas 
skirtinas draugijos pirmininkui 
Viliui Trumpjonui ir jo pava
duotojui Ramūnui Buntinui, 
kurie savo darbo įnašu nepails
tamai visą veiklą remia. 

Draugija ir šiais metais 
vaišino savo svečius tradiciniu 
šiupiniu, panašiai kaip senovėje 
prūsų lietuviai vaišindavo pas 
juos apsilankantį parapijos 
kunigą, įžymųjį Kristijoną 
Donelaitį. To laiko parapijiečių 
verdamas šiupinys tiek Tol
minkiemio klebonui patikdavo, 
kad jis vėliau šiupinio virimo 
receptą įamžino net savo kūri
nyje „Metai". Nuo tada šiupinys 

net iki šių dienų plačiai žino
mas, ypač tarp lietuvninkų. 

Tad ir šį kartą svečiams 
susėdus prie puošniai su maž-
lietuvių vėliavos spalvų gėlytė
mis išpuoštų stalų, pirmininkas 
Vilius Trumpjonas pasveikino 
visus draugijos vardu, linkė
damas vakaro dalyviams nesi
baigiančiai pakilios nuotaikos, 
jungiančios tiek mažlietuvius, 
tiek ir didžlietuvius vieninga 
dvasia, nepamiršdamas palin
kėti visiems gero apetito, val
gant šį tradicinį šiupinį. Tiek 
Gintaro salė, tiek ir stalai buvo 
dail. Noros Aušrienės papuošti 
atitinkamomis spalvomis, pri
menančiomis tolimos protėvių 
žemės laukus ir pievas. Tarp 
dalyvių teko pastebėti kun . 
Joną Juozupaitį su žmona Erna 
iš Ziono ev. liut. parapijos Oak 
Lawn, kun. Valdą Aušrą su 
žmona Nora taip pat iš Ziono ev. 
liut. parapijos ir kun. Joną Lio-
renčą su žmona dr. med. Rima 
iš ev. liut. Tėviškės parapijos. 
Dalyvavo ir Algis Regis, kuriam 
rūpi Mažosios Lietuvos likimas. 

Vakare meninės dalies pra
nešėja buvo daugeliui iš įvairių 
parengimų pažįstama Aldona 
Buntinaitė, kuri p r i s ta tė ir 
programos atlikėjus: „Mažosios 

Lietuvos dukrą" solistę Gintą 
Žviliutę ir akompaniatorių 
Manigirdą Motekaitį. Pradžioje 
jiedu atliko dvi Vlado Jakubėno 
harmonizuotas liaudies dainas: 
„Svyroj' lingoj' paukštelis" ir 
„Už jūrių, marių" ir paties V. 
Jakubėno pagal K. Binkio žo
džius sukurtą „Gėlės iš šieno" 
kurią j aunas i s kompozitorius 
buvo skyręs savo sesutei Hali
nai Jakubėnaitei . Toliau pro
gramoje sekė Povilo Mieliulio 
harmonizuota Vydūno „Kūdikio 
dienos" ir pagal paties Vydūno 
žodžius ir muziką sukur ta 
„Laumių daina". Ginta Žviliutė 
programos pabaigai pasirinko 
Rūtelės ariją iš Kazimiero Ba
naičio operos „Jūratė ir Kasty
tis", Manigirdui Motekaičiui 
pritariant pianinu. Tiek solistė 
Ginta Žviliutė, tiek ir akompa-
niatorius Manigirdas Motekai-
tis susilaukė klausytojų padėkos. 

Po vakarienės vyko loterija, 
kurios pravedimu rūpinos Ema 
Žiobrienė kar tu su dr. Jurgiu 
Anysu. Loterijos pelną numaty
ta skirti Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų parėmimui. 

Šiupinio vakaro dalyvius 
dar ilgai linksmino Algimanto 
Barniškio orkestras. 

Va l t e r i s Bend ikas 

APKLAUSA 
Ši apklausa yra pravedama suvokti, kiek lietuvių, gyvenančių Amerikoje, planuoja grįžti/ per

sikelti į Lietuvą ir kodėl. Nere ik ia pateikti savo pavardės, adreso arba parašo. Šios apklausos 
rezultatai bus pristatyti šią vasarą Lietuvoje per „Mokslo ir Kūrybos simpoziumą". 

1. Kokiame krašte Jūs gimėte? 

2. Kokio krašto ar kraštų (Lietuvos ir JAV) 
pilietis esate0 

3. Kokioje valstybėje Jūs dabar gyvenate? 

4. Koks Jūsų amžius? 

11. Jei planuojate persikelti/grįžti į Lietuvą 
ten nuolat gyventi, kada ir kodėl? 

12.. Jei da r nenusprendėte grįžti, kas Jums 
reikalinga, kad padarytumėte tokį sprendimą? 

5. Jūsų lytis: moteriškoji/vyriškoji (pabrau
kite). Vedybinis statusas: vedęs/usi, nevedęs/ 
dusi, našlė/ys (pabraukite) 

6. Jei turite vaikų, kiek ir koks jų amžius? 13. Jei nusprendėte negrįžti/persikelti į 
Lietuvą, kodėl? 

7. Jūsų išsilavinimas0. 
8. Jei negimėte Amerikoje, kokiais metais 

atvykote į JAV? (Parašykite priežastis) 
14. Gyvendami JAV, kokių ryšių pageidau-

10. Ar planuojate važiuoti į Lietuvą? jate su Lietuva? 
(pabraukite savo atsakymą) 

a. Aplankyti 
b. Gyventi nuolatos Ilgesniems atsakymams galite pavartoti kitą 

i c. Dar neapsisprendžiau lapą. 

I Prašau grąžinti šią užpildytą apklausą Regina i N a r u š i e n e i , 213 West L a k e S h o r e Drive, 
1 Cary , Ill inois iki 2005 m. gefružės 15 d. Dėkui. 

http://lithoperachicago.org
http://www.lith-
http://fund.org
mailto:admin@lithfund.org

