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Sportas
* Antrąjį tašką Olandi

joje vykstančiame pasaulio 
vyrą ledo ritulio čempiona
to pirmojo pogrupio šešių ko
mandų B grupės turnyre iško
vojo Lietuvos rinktinė. Trečia
dienį varžybas su Estijos ko
manda Lietuvos ledo ritulinin
kai baigė lygiosiomis 4:4 bei iš
saugojo ketvirtąją vietą.

* Daugiau nei 100 šaški
ninkų iš 13 šalių dalyvauja 
Sankt Peterburg prasidėju
siame vaikų, jaunučių, jaunių 
bei jaunimo paprastųjų šaškių 
planetos čempionate. Merginų 
jaunimo žaibo turnyre sidabro 
medalį iškovojo Simona Kula- 
kauskaitė.

* Linai Stančiūtei nepa
vyko patekti į Alabama pra
sidėjusio ITF serijos „Movie 
Gallery USTA Classic” moterų 
teniso turnyro pagrindines var
žybas. Lietuvos tenisininkė le
miamą trečiojo kvalifikacinio 
rato dvikovą 3:6, 3:6 pralaimėjo 
kanadietei Erica Biro.

* Keturiasdešimt pirmą 
pergalę 81-ose — priešpa
skutinėse — JAV NBA regu
liariojo sezono rungtynėse iško
vojo Žydrūno Ilgausko Cleve
land „Cavaliers” komanda, iš
saugojusi galimybę patekti į at
krintamąsias varžybas. „Ca
valiers” antradienį namuose 
100:86 nugalėjo Boston „Cel- 
tics” komandą. Lietuvis aikšte
lės šeimininkams pelnė 10 taš
kų.

Naujausios
žinios

* JAV ryšiai su Baltijos 
valstybėmis yra puikūs, sako 
Condoleezza Rice.

* JAV parems Lietuvos 
misiją Afganistane.

* Darbo partija siekia 
dar vieno Seimo pirmininko 
pavaduotojo ir Europos reikalų 
komiteto vadovo postų.
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Popiežius sutinkamas džiūgaujant ir nerimaujant
Vatikanas, balandžio 20 d. 

(,,Reuters”/BNS) — Popiežiaus 
Benedikto XVI, kuris sakė jau
čiantis žmogišką sumišimą dėl 
jam patikėtos atsakomybės, iš
rinkimą naujuoju Katalikų Baž
nyčios vadovu sveikina konser
vatyvių pažiūrų dvasininkai ir 
tikintieji, tačiau su nerimu su
tiko Bažnyčios reformų šalinin
kai.

Trečiadienį, kitą dieną po iš
rinkimo, naujasis popiežius kar
tu su jį išrinkusiais kardinolais 
Siksto koplyčioje, kur ir vyko

„Lietuvos ryto" krepšininkai — ULEB taurės laimėtojai
Vilnius, balandžio 20 d. 

(ELTA) — Vyrų krepšinio ko
mandų ULEB taurės laimėtojai 
Vilniaus „Lietuvos ryto” krep
šininkai trečiadienį buvo iš
kilmingai pasveikinti sostinės 
Nepriklausomybės aikštėje, ku
rioje, nepaisant šalto oro, susi
rinko gausus būrys krepšinio 
mėgėjų.

Sirgaliai padėkos šūkiais ir 
plojimais palydėjo iš oro uosto 
autobusu atvykusius nugalėto
jų taure nešinus krepšininkus 
ant scenos, kur jie buvo apjuos
ti ąžuolo vainikais.

Ir vyriausiasis „Lietuvos 
ryto” treneris Tom Mahorič, ir 
komandos kapitonas, naudin
giausiu finalo žaidėju išrinktas 
Robertas Javtokas dėkojo išti
kimiems aistruoliams, tvirtin
dami, kad be jų nebūtų buvę 
šios pergalės, atvėrusios Vil
niaus komandai duris į Euroly- 
gos varžybas.

Vokietijos spaudoje — pasididžiavimas ir abejonės
Berlynas, balandžio 20 d. 

(AFP/BNS) — Vokietijos spauda 
trečiadienį buvo draskoma pasi
didžiavimo, jog pirmą kartą per 
beveik tūkstantmetį popiežiumi 
tapo vokietis, ir būgštavimų, 
kad Joseph Ratzinger valdymas 
bus pernelyg konservatyvus.

„Mes esame popiežius! — 
pirmajame puslapyje skelbė 
laikraščio „Bild” antraštė. — 
Mūsų Josephas Ratzingeris yra 
Benediktas XVI”.

„O, Dieve!”, apstulbęs antri
na kairiojo sparno dienraštis 
„Tageszeitung”.

„Bild” šį kartą nuogo foto- 
modelio nuotrauką, tradiciškai 
spausdinamą pirmąjame pusla
pyje, iškeitė į didžiausią publi
kaciją apie „amžiaus sensacįją”

NATO ateitis bus kuriama Vilniuje
Vilnius, balandžio 20 d. 

(BNS) — NATO užsienio reika
lų ministrai Vilniuje per dvi 
dienas truksiantį susitikimą 
sieks pagyvinti tarpusavio ry
šius, pasiūlys Vakarų kryptimi 
pasukusiai Ukrainai intensyvų 
dialogą ir pamėgins neprarasti 
santykių su Rusija dinamikos.

Vilnius, dar kiek daugiau 
kaip prieš pusantro dešimtme
čio buvęs Varšuvos pakto už
kampiu, sovietinės imperijos 
provinciniu centru, pasitinka 
atstovus kaip moderni Vidurio 
Europos bei vienos naujųjų NA
TO ir Europos Sąjungos valsty
bių sostinė, vis dažniau tam
panti ir regioninės politikos-, 
procesų centru.

Vilniuje trečiadienį į nefor
malų susitikimą pradėjo rinktis 
26 NATO valstybių užsienio 
reikalų ministrai, NATO gene
ralinis sekretorius Jaap de Ho
op Scheffer, Europos Sąjungos 
bendrosios saugumo ir užsienio 
politikos vadovas Javier So- 
lana, NATO pajėgų Europoje 
vyriausiasis vadas generolas 
James Jonės, NATO karinio ko-

slapta konklava, aukojo mišias.
Sėdėdamas priešais Miche- 

langelo freską su rūsčiais Pas
kutinio teismo vaizdais, prakil
niais baltos ir aukso spalvų dra
bužiais vilkėjęs Benediktas XVI 
lotyniškai kalbėjo: „Šiomis pas
tarosiomis valandomis mano 
sieloje reiškiasi du prieštaringi 
jausmai. Viena vertus, jaučiu 
neatitikimą ir žmogišką sumi
šimą dėl man vakar patikėtos 
atsakomybės. Kita vertus, jau
čiu savyje didelį dėkingumą
Dievui, kuris neapleidžia savo

„Lietuvos ryto” gerbėjai pasveikino sugrįžusius ULEB taurės laimėtojus. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

— būtent taip laikraštis pavadi
no J. Ratzingerio išrinkimą po
piežiumi.

„Naujojo popiežiaus laukia 
status ir uolėtas kelias. Šiuolai
kiniame pasaulyje jis turės ap
dairiai vadovauti Bažnyčiai. Ne
bus nei staigių tradicijų lūžių, 
nei atkaklaus pozicijų, kurias 
tikintieji kritikuoja jau daugelį 
metų, laikymosi”, rašoma „Bild” 
redakcijos skiltyje.

Kairiųjų pakraipos „Frank
furter Rundschau” perspėjo, 
kad Benedikto XVI inauguracija 
tarp Vokietijos katalikų „nesu
kels daug entuziazmo”, bet pa
žymėjo, kad vokiečio išrinkimas 
popiežiumi yra „ženklas Euro
pai”.

„Joseph Ratzinger, bū

■ ■'......... ■ ■ ■ :
Vilniaus oro uoste nusileido NATO generalinio sekretoriaus Jaap de Hoop 
Scheffer lėktuvas. Tomo ČemlSevo (ELTA) nuotr.

miteto vadovas generolas Ha- 
rold Kujat, kiti aukšti NATO ir 
jį sudarančių šalių atstovai.

Iš viso į Vilnių turėtų atvyk

kaimenės ir visada ją veda”.
78 metų vokiečio Joseph 

Ratzinger išrinkimas popiežiu
mi per vieną greičiausiai pasi
baigusių šimtmečio konklavų 
laikomas ženklu, rodančiu kar
dinolų pasiryžimą nuosekliai 
tęsti jo pirmtako Jono Pauliaus 
II griežto valdymo kursą.

Neoficiali kardinolų ir jų ap
linkos žmonių apklausa prieš 
konklavą rodė, kad jos metu ga
lėjo varžytis konservatyvizmo 
vėliavnešiu laikomas J. Ratzin
ger ir liberalizmo šalininkas,

damas kardinolu, visada ragino 
sugrįžti prie krikščioniškų šak
nų ir toliau tai darys”, teigė jis.

Konservatyvusis dienraštis 
„Die Welt” rašė, kad „daug 
žmonių Vakaruose nebus paten
kinti tokiu pasirinkimu”, bet 
pažymėjo, kad tokios J. Ratzin
ger klijuojamos etiketės kaip 
„konservatyvus” ir „reakcin
gas” tėra klišės.

„Joseph Ratzinger, kaip ve
lionio Jono Pauliaus II bendra
žygis, didele dalimi prisidėjo 
prie jo pastangų atverti Bažny
čią pasauliui”, teigiama šiame 
laikraštyje.

Konservatyvusis „Frank
furter Allgemeine Zeitung” nu
rodė, kad tai, jog naujasis po
piežius Nukelta į 5 psl.

ti apie 600 susitikimo dalyvių. 
Aukščiausio lygio pareigū

nų saugumu rūpinasi maždaug 
tūkstantis policininkų.

nuosaikių pažiūrų italas Carlo 
Maria Martini.

Per tris konklavos balsavi
mus, vykusius pirmadienį vaka
re ir antradienį iki pietų, šioms 
dviem stovykloms nepavyko su
sitarti dėl popiežiaus, tačiau per 
ketvirtąjį balsavimą J. Ratzin
ger pavyko surinkti būtinus du 
trečdalius kardinolų balsų.

Tai, kas konklavos metu vy
ko Siksto koplyčioje, gaubia pa
slaptis, kurią saugoti 115 daly
vavusių kardinolų įpareigoja 
priesaika, todėl pasaulis gali tik

Vyriausybė
pritarė

mokesčių
reformos

planui
Vilnius, balandžio 20 d. 

(BNS) — Vyriausybė pritarė 
valdančiosios koalicijos politi
nėje taryboje suderintoms mo
kesčių įstatymų pataisoms, nu
matančioms gyventojų pajamų 
mokesčio sumažinimą iki 24 
proc. bei naują dvejus metus 
galiosiantį mokestį nuo apyvar
tos.

Keturių valdančiąją koali
ciją sudarančių partijų vadovai 
pirmadienį susitarė gyventojų 
pąjamų mokestį nuo kitų metų 
vidurio sumažinti nuo 33 proc. 
iki 27 proc., o 2008 m. — iki 24 
procentų.

Siekiant išvengti dvigubo 
pajamų apmokestinimo numa
tyta, kad Lietuvos gyventojai, 
bet kurioje užsienio valstybėje 
sumokėtą pajamų mokestį nuo 
užsienio valstybėje gautų paja
mų, galės jį atskaityti iš Lietu
voje mokėtino gyventojų paja
mų mokesčio.

Šiuo metu tai padaryti gali
ma tik tuomet, jei pajamų mo
kestis yra sumokėtas valstybė
je, su kuria Lietuva yra suda
rius ir taiko dvigubo apmokes
tinimo išvengimo sutartį arba 
ta valstybė yra įtraukta į finan
sų ministro tvirtinamą užsienio 
valstybių sąrašą.

Taip pat sutarta nuo kitų 
metų pradžios dvejiems me
tams įvesti vadinamąjį verslo 
mokestį, kuris būtų skaičiuoja
mas nuo įmonių apyvartos ir iš 
esmės atitiktų nuo šių metų lie
pos 1 d. naikinamą kelių mo
kestį.

Protestuodamas prieš pas
tarąjį mokestį antradienį apie 
pasitraukimą iš pareigų prane
šė finansų ministras Algirdas 
Butkevičius.
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spėlioti, kaip vyko popiežiaus 
rinkimai.

C. M. Martini, kuris kaip ir 
ankstesnis popiežius serga Par- 
kinsono liga, nebuvo laikomas 
žmogumi, kuris gali tapti popie
žiumi, tačiau buvo tikimasi, kad 
jo balsai vėliau atiteks trečiam, 
kompromisiniam kandidatui, 
kuriuo, kaip manoma, galėjo 
tapti populiarusis italas Dionigi 
Tettamanzi.

Tačiau J. Ratzinger palaips
niui pavyko užsitikrinti būtiną 
paramą, Nukelta į 5 psl.

P. Subačius: 
naujasis

popiežius — 
tradicijos
žmogus

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Kardinolų kolegijos 
dekano kardinolo Joseph Rat
zinger išrinkimas naujuoju po
piežiumi rodo, jog Bažnyčia liks 
tokia, kokia yra pačia geriausia 
šio žodžio prasme. Taip teigė 
Vatikano Švento Petro aikštėje 
žinią apie Jono Pauliaus II įpė
dinį sutikęs religijotyrininkas 
Paulius Subačius.

„J. Ratzinger yra knygos, 
tradicijos žmogus, vienas iš la
biausiai išsilavinusių kardino
lų, — pabrėžė religijotyrinin
kas. — Be išskirtinio pamaldu
mo, kuris buvo būdingas vi
siems popiežiams, Benedikto 
XVI vardą pasirinkęs popiežius 
moka bendrauti su žiniasklai
da, nors žurnalistai pastebi, 
kad kai reikia, kartais pasako 
ir griežtesnį žodį”.

Pastaruoju metu buvo daug 
spėlionių ne tik, koks kardino
las bus išrinktas Romos kata
likų bažnyčios vadovu, bet ir 
kokį vardą jis pasirinks. Teigta, 
kad pasivadinęs Pijumi popie
žius bus tradicionalistas, Jonu 
— reformatorius.

Paklaustas, ką liudija Be
nedikto vardas, P. Subačius tei
gė, jog vieno tradiciškiausių 
vardų pasirinkimas rodo du da
lykus. Visų pirma, kad Bene
diktai XVI bus taikos popie
žius, nes prieš tai buvęs Bene
diktas Romos Katalikų Bažny
čiai vadovavo karo metais ir 
siekė taikos. Antrasis ženklas 

.— tai sunkių laikų popiežius.
Paklaustas, kuo gali būti 

simkūs šitie laikai, religijoty
rininkas atsakė: „Matyt, J. 
Ratzinger akimis, Bažnyčiai jie 
nėra lengvi”.

J. Ratzinger išrinkimas Ka
talikų Bažnyčios vadovu lietu
viams nebuvo netikėtas. Šis po
piežiaus Jono Pauliaus II ben
dražygis buvo minimas tarp re
aliausių kandidatų į Šventąjį 
sostą.

„Be kita ko, mums tikriau
siai svarbu, kad popiežius Be
nediktas XVI — europietis. Ma
tyt, dar ir dėl to mums bus arti
mas J. Ratzinger”, pažymėjo P. 
Subačius.

Pasak jo, garsus teologas J. 
Ratzinger buvo kai kurių Jono 
Pauliaus II rengtų dokumentų 
bendraautorius ar bent jau ati
džiausias skaitytojas. Lietuvos 
žmonės jį kol kas daugiau pa
žįsta iš teologinių veikalų, ko
mentarų.

„Krikščionybė yra rašto re
ligija, o Benediktas XVI — tik
ras rašto žmogus”, pabrėžė reli
gijotyrininkas.

Beje, kai kurie J. Ratzinger, 
kaip žymaus teologo, veikalai į 
lietuvių kalbą buvo pogrindyje 
verčiami, leidžiami, slaptai pla
tinami ir skaitomi dar soviet
mečiu.

A. Brazauskas, 
V. Uspaskichas 

neįžvelgia 
grėsmės 
koalicijai

Algirdas Butkevičius
Eltos nuotr.

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Valdančiųjų Lietuvos 
socialdemokratų partijos ir 
Darbo partijos vadovai premje
ras Algirdas Brazauskas ir ūkio 
ministras Viktoras Uspaski
chas nemato valdančiosios koa
licijos žlugimo grėsmės.

Apie valdančiosios daugu
mos žlugimą pradėta kalbėti po 
to, kai šią savaitę dėl nepritari
mo mokesčių reformai nuspren
dė atsistatydinti finansų minis
tras Algirdas Butkevičius.

A Butkevičius paprašė mi
nistro pirmininko jį atleisti nuo 
gegužės 2 d., bet vėliau, prem
jero teigimu, paprašė atleidimo 
terminą nukelti iki gegužės 14 
d. AButkevičius teigė, jog iki 
tol jo pasilikti prašė pats A. 
Brazauskas.

Gegužės 14 d. vyks LSDP 
suvažiavimas, kuriame ketina
ma rinkti naują partijos vado
vybę.

Ar kandidatuos į partijos 
pirmininkus, A. Brazauskas 
teigė pranešęs suvažiavimo iš
vakarėse.

Dėl koalicijos tvirtumo A 
Brazauskui pritarė ir V. Uspas
kichas: „Šita koalicija neturi 
teisės žlugti, nes jai nėra alter
natyvos, o niekas priešlaikinių 
rinkimų nenori”.

„A. Brazauskas šiuo metu 
yra stiprioji grandis, kuri vieni
ja ir laiko koaliciją", pažymėjo 
Darbo partijos vadovas.

Bažnyčios 
vadovas neturi 

didelių 
sveikatos 
problemų

Roma, balandžio 20 d. 
(,,Interfax”/BNS) — Naujasis 
popiežius Benediktas XVI ne
turi didelių problemų dėl svei
katos, nors yra garbaus am
žiaus — 78 metų. Su tuo sutin
ka visi Vatikano žinovai, kurių 
nuomonėmis remiasi Italijos ži
niasklaidos priemonės.

Iš įvairių ankstesnių metų 
publikacijų žinoma, kad anks
čiau jis du kartus gydėsi ligoni
nėje.

1991 m. jam buvo nustaty
tas kraujo išsiliejimas į smege
nis, kuris laikinai ir iš dalies 
atsiliepė regėjimui. Tačiau jo
kių matomų padarinių tai netu
rėjo.

Po metų buvo sužinota, kad 
jis smarkiai susimušė galvą, 
paslydęs vonios kambaryje.

Tačiau, kas bendravo su bu
simuoju popiežiumi pastarai
siais metais, tikina, jog nežino, 
kad jis turėtų kokių nors rimtų 
sveikatos problemų.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA ~

Paminėtos Lietuvos 
nepriklausomybės 

sukaktys (1)

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Aptirpus prieš keletą dienų 
iškritusiam gausokam sniegui, 
sekmadienj, vasario 27 d., Phi- 
ladephijos lietuviai rinkosi 
švęsti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės sukakčių: Vasa
rio 16-osios ir Kovo 11-osios. 
Žiemos saulutei maloniai šil
dant, būriais plūdome į Phi
ladelphijos pirmąją lietuvių 
įkurtą Šv. Kazimiero bažnyčią. 
Čia įvykstančios padėkos šv. 
Mišios už Lietuvą neeilinės. 
Vietos arkivyskupui kardinolui 
Justin Rigalli priėmus klebono 
kun. Petro Burkausko kvietimą 
aukoti šv. Mišias Lietuvos at
kurtos nepriklausomybės 15- 
osios sukakties proga, kiekvie
nas lietuvis jautė pareigą savo 
dalyvavimu pademonstruoti 
dėmesį Lietuvai ir sausakimšai 
pripildyti Šv. Kazimiero baž
nyčią. Bažnyčią pripildėme, o 
kai kuriems teko ir pečiais jos 
sienas remti!

Prieš prasidedant šv. Mi
šioms sulaukėme iš Washing- 
ton, DC, atvykusio Lietuvos 
ambasadoriaus Vygaudo Ušac
ko su žmona Loreta. Į svečių 
tarpą įsijungė Lietuvos gen.

• f .

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje, Philadelphia, PA padėkos Mišiose 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje simbolinių aukų procesijoje Sibiro 
tremtinės dukra Dalia Kairiūkštienė įteikė kardinolui Justin Rigalli 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę. Rimo Gedeikos nuotrauka.

DAYTONA BEACH, FL

Gražiai paminėta tautos šventė
Lietuvos Vyriausybė Kovo 

11 d. yra paskelbusi lietuvių 
tautos švente. Šiais metais tą 
dieną jau buvo minima penkio
likos metų sukaktis, kai iš 
vergijos pančių vėl prisikėlė 
laisva ir nepriklausoma Lietu
va. Ši sukaktis buvo labai iškil
mingai paminėta mūsų gimtojo
je žemėje, bet neatsiliko ir pla
čiame pasaulyje pasklidę lietu
viai. Daytona Beach lietuviai 
šią sukaktį minėjo kovo 13 d.

Tądien vietos bažnyčioje vy
ko tradicinės lietuviškos pamal
dos. Mūsų kunigas prisiminė 
Lietuvos išsivadavimo iš rusų 
bolševikinės vergijos sukaktį ir 
drauge su gausiai susirinku
siais lietuviais išreiškė tikėji
mą, kad mūsų tauta jau nieka
da nepraras laisvės ir nepri
klausomybės. Mišių metu giedo

garbės konsulas New Jersey 
valstijai Eugene Rainis su žmo
na Jane, specialiai nutraukęs 
atostogas Floridoje. Atvyko ir 
Philadelphijoje gyvenantis Di
džiosios Britanijos gen. garbės 
konsulas Oliver Franklin su 
žmona dr. Patricia Mykols 
(Mykolaitytė). Prie bažnyčios 
durų atvykstančius pasitiko tri
jų Philadelphijos televizijos 
stočių kameros. Žurnalistai 
kalbino garbės svečius, kalbino 
ir mūsų tautiečius. Po Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo tik 
retkarčiais pavykdavo sulaukti 
didesnio amerikiečių žiniasklai
dos dėmesio. Šiais metais LB 
apylinkės pirm. Teresės Gečie
nės pastangomis, ne tik praneš
ta TV stotims, bet ir pagrin
diniame dienraštyje „The 
Philadelphia Inųuirer” bei 
arkivyskupijos oficioze „The 
Catholic Standard & Times” 
buvo skelbiama įvyksianti lietu
vių džiaugsmo šventė.

Priartėjo kardinolo auko
jamų iškilmingų šv. Mišių už 
Lietuvą pradžia. Į Šv. Kazi
miero bažnyčią su garbės paly
domis įnešamos Lietuvos, Lie

jo „Sietyno” choras. Vargonavo 
muzikas A. Skridulis.

Minėjimas įvyko tos pačios 
parapijos salėje. Susirinko gra
žus būrys mūsų tautiečių. Juos 
pasveikino Lietuvių klubo pir
mininkas Juozas Baltrušaitis, 
kuris labai gražiai vadovavo 
šventei. Buvo sugiedoti himnai. 
Tiek bažnyčioje, tiek salėje ple
vėsavo JAV ir Lietuvos vėliavos.

Pirmininkas pristatė ir pa
sveikino svečius. O šį kartą jų 
susirinko gražus būrys iš įvai
rių tolimesnių vietovių ir net iš 
Kanados.

J. Baltrušaitis pasakė ne 
per daug ilgą, bet turiningą kal
bą. Jis prisiminė Vasario 16-osios 
minėjimą ir pabrėžė, kad be 
Vasario 16 nebūtų buvę ir Kovo 
11. Jis teigė, kad tiek vieną, tiek 
kitą kartą mūsų tauta neprik
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tuvos Vyčių 3 kuopos, atei
tininkų ir skautų vėliavos. JAV 
vėliavą įneša lietuvių karo ve
teranų Šv. Kazimiero posto na
riai. Jie uniformuoti. Nors gili 
žiema, iš klebonijos į bažnyčią 
kardinolas Rigalli eina lauku 
pro išsirikiavusius Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos moki
nius. Įžengus į bažnyčios vidų, 
kardinolo garbės palydą peri
ma lietuvaitės, vilkinčios tau
tiniais rūbais. Šv. Andriejaus 
parapijos choras „Laisvė”, va
dovaujamas Ilonos Babinskie- 
nės, arkivyskupijos ganytoją 
pasitinka tradicine giesme 
„Ecce sacerdos”. Klebonas kun. 
Petras Burkauskas sveikina kar
dinolą, supažindina tikinčiuo
sius su šv. Mišias koncelebruo- 
jančiais svečiais kunigais. Kar
dinolas Rigalli sveikina Lietu
vos ambasadorių, garbės sve
čius, tikinčiuosius. Džiaugiasi 
proga lietuvių pastatytoje Šv. 
Kazimiero bažnyčioje kartu 
švęsti Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 15-ją sukaktį.

Šv. Mi$ios aukojamos anglų 
ir lietuvių kalba, nepaliekant 
abejonės, kad lietuvių kalbai 
teikiama ryški pirmenybė. 
Choro „Laisvė” giesmės tik 
lietuviškos. Du iš trijų skaitinių 
Danutės Gadeikienės skaitomi 
lietuvių kalba, Evangelija 
abiem kalbomis skaitoma prel. 
dr. Juozo Anderlonio, Lietuvos 
Vyčių organizacijos centro val
dybos dvasios vado. Tikinčiųjų 
malda skaitoma Angelės Puo
džiūnienės — vėl abiem kalbom. 
Kardinolas pamokslą specialiai 
skyrė Lietuvai ir lietuviams ti
kintiesiems. Prisiminė jis dau
giau kaip 50 metų užsitęsusią 
Lietuvos okupaciją, tautos žūt
būtinę kovą išlaikyti tautiš
kumą ir tėvų tikėjimą, tą kovą 
apvainikuojant nepriklausomy
bės atgavimu. Prisiminė jis

lausomybės kūrimą pasitiko 
neišsakomo džiaugsmo nuotai
komis. Pirmosios nepriklauso
mybės liudininkų šiandien jau 
veik nėra likę, bet užtai mes visi 
prisimename, kokią pakilią nuo
taiką mes išgyvenome, kai 1990 
m. Kovo 11 Vilniuje, Vingio par
ke iš gilių krūtinių mūsų tau
tiečiai užtraukė Lietuvos him
ną, ar kai gyva žmonių grandinė 
nutiesė tiltą nuo Vilniaus per 
Rygą į Taliną. Ogi tomis dieno
mis Lietuvoje dar siautė raudo
nosios ginkluotos bolševikinės 
gaujos. Tų dienų ir tų nuotaikų 
mes niekada neužmiršime.

Tačiau šiandien matome tą 
didžiulį skirtumą tarp pirmo
sios ir antrosios nepriklausomy
bės. Anuo metu mūsų tautai 
teko sunkus uždavinys ant karo 
griuvėsių iš nieko sukurti naują

Kryžių kalną, šv. Tėvo džiaugs
mingą vizitą nepriklausomoje 
Lietuvoje, kardinolas kvietė iš
laikyti ir visus jungtis į arki
vyskupijoje veikiančias lietuvių 
parapijas. Buvo simbolinių do
vanų atnešimas, ne vieną 
privertęs nubraukt ašarą. Jau
dinosi ir kardinolas. Lietuvišką 
kryžiaus koplytėlę nešė Agnės 
Mickūnas, pirmosios ateivių 
kartos palikuonė, Lietuvos Vy
čių centro valdybos pirmininkė; 
Lietuvos žemę — pokario kartos 
atstovė Gema Kreivėnaitė; 
Lietuvos gintarą — II Pasau
linio karo išeivijos kartos anūkė 
Vilija Viliamaitė, Sibire Adelės 
Dirsytės sukurtą maldaknygę 
„Marija, gelbėk mus” — Dalia 
Kairiūkštienė, naujoji ateivė, 
kurios motina buvo ištremta į 
Sibirą. m į

Kardinolui suteikus ganyto
jišką palaiminimą, bažnyčioje 
kun. kleb. P. Burkauskas atliko 
dvi svarbias pagerbimo cere
monijas. Kardinoliui Rigalli 
buvo įteiktos dvi Lietuvoje spe
cialiai išaustos tautinės juostos. 
Viena su lietuvišku įrašu, 
antroji su anglišku. Abiejose 
juostose įausta kardinolo pa
vardė ir titulas. Su juostomis 
kardinolui įteiktas ir meniškas 
medžio drožinys, skirtas juos
toms eksponuoti. Antroje cere
monijos dalyje buvo pagerbtas 
prel. Leonas Peciukevičius 
(Peck) už jo okupacijos metais 
gausiai teiktą paramą Lie
tuvos Katalikų Bažnyčiai.

Truputis istorijos! Prieš 
prasidedant II Pasauliniam 
karui, ankstyvosios lietuvių 
emigracijos sūnus klierikas L. 
Peciukevičius Philadelphijos 
arkivyskupijos buvo pasiųstas 
sustiprinti lietuvių kalbos 
žinias Vilkaviškio kunigų semi
narijoje. Užklupus karui, jis 
aplinkiniais keliais grįžo į

valstybę ir valstybinį gyvenimą. 
Ir jį turėjo kurti šimtmečiais 
rusų caro ir kitų svetimų val
dovų iškankinta žemdirbių tau
ta. Kai 1933 m. minėjome pen
kiolikos metų valstybinio gyve
nimo sukaktį, mūsų žemėje žy
dėjo pavyzdingi ūkiai, šalį gau
bė kooperatyvų tinklas, įsteig
tos kelios aukštosios mokyklos 
ir kt. Bet svarbiausia, buvo įgy
vendinti tautinės valstybės 
idealai.

Deja, stebėdami antrosios 
nepriklausomybės 15 metų 
gyvenimą, visų šių laimėjimų 
nepastebime. Tautinės valsty
bės idealai yra visai užmiršti, 
Lietuva skęsta globalizmo srau
te, o ją valdo dar rusiškomis 
nuotaikomis sergantieji piliečiai.

Tikime, kad priaugs naujos 
kartos, kurios supras šiandienio 
valstybinio gyvenimo klaidas ir 
pasuks tą gyvenimą tiesos ir 
tautinės pažangos keliais.

JAV, čia buvo įšventintas ku
nigu, kurį laiką darbavosi lie
tuvių pastoracijoje, vėliau dėstė 
katalikų gimnazijoje, klebonavo 
amerikiečių parapijose, kol išėjo 
užtarnauton pensijon. Kaip 
gimusiams Amerikoje ir jėzuitų 
Fordham universiteto auklė
tiniui, gerai pramokusiam rusų 
kalbą ir įgijusiam rusų kalbos 
magistrą, kun. Peciukevičiui 
sovietai nesunkiai išduodavo 
vizą lankytis Lietuvoje. Keletą 
kartų išeivijoje esančių lietuvių 
vyskupų ir prel. L. Tulabos 
įgaliotas, kun. Peciukevičius su 
specifiniais uždaviniais vyko į 
okupuotą Lietuvą pasimatyti su 
Bažnyčios atstovais. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Phi
ladelphijos tuometinio kardino
lo John Krol pavedimu, prel. 
Peciukevičius tarpininkavo į 
Lietuvą pervežti arkivyskupijos 
užšaldytus testamentinius pa
likimus Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai. Už teiktą paramą 
Lietuvos tikintiesiems prel. 
Peciukevičiui buvo suteiktas 
Vilkaviškio vyskupijos kapitu
los kanauninko titulas. Kardi
nolui stebint, prel. Peciukevi
čiui įteikta bronzinė lenta, kuri 
bus įmontuota Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijoje, kurioje prieš 
daugelį metų jam teko vika
rauti. Šv. Mišios baigtos Lie
tuvos himnu. Šv. Mišių dalyviai 
buvo pakviesti į parapijos salę, 
kur laukė vaišės. Tenka pami
nėti, kad Šv. Kazimiero baž
nyčios antroji rinkliava buvo 
skirta Lietuvų katalikų religi
nei šalpai.

Atskiru straipsniu teks 
aprašyti antrąją Nepriklauso
mybės šventės minėjimo dalį, 
vykusią Philadelphijos lietuvių 
pastogėje — Lietuvių namuose.

Alg. S. Gečys

Ir šį kartą Baltrušaitis pasi
rodė kaip geras kalbėtojas. Tad 
jo kalba buvo palydėta gausių 
susirinkusiųjų plojimų. „Siety
no” choras, vadovaujamas muz. 
A. Skridulio, padainavo kelias 
lietuvių kompozitorių dainas. 
Ypač susirinkusiųjų dėmesio 
susilaukė K. Vasiliausko daina 
apie ąžuolus. Dainų įtarpose K. 
Barūnas padeklamavo Mairo
nio eilėraštį.

Pirm. Baltrušaitis, padėko
jęs visiems programos daly
viams, pakvietė visus svečius 
prie vaišių ir vyno stalo. Užsi
mezgė malonūs pokalbiai su iš 
toliau atvykusiais svečiais. Su
sirinkusieji labai nenoriai skirs
tėsi į namus ir išsinešė pačius 
gražiausius prisiminimus.

Šį kartą Klubo valdyba su
rengė puikų lietuvių subuvimą, 
kurį visiškai galima pavadinti 
tautos švente.

J. Daugėla

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAKV. RANA, MD

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212
www.Illlnolspain.com

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500

PRANCŪZIJA

Marselio Lietuvių bendruomenė
Palydėję 2004 metus simbo

line lietuviškų kalėdinių tradi
cijų ekspozicija Arlyje, pradeda
me Naujus iškilmingu įvykiu, 
Associacijos BalteLatino viene- 
rių metų švente. Jau dabar ga
lima trumpai apibendrinti, kad
2004-ieji Marselio lietuviams 
buvo nepaprastai sėkmingi, o 
geri pasiekimai įkvėpė pasiti
kėjimo. Visai neseniai savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais pasi
dalijome su Lietuvos televizijos 
žurnalistais, atvykusiais į 
MIDEM muzikos kūrėjų mugę 
Kanuose. Mūsų nariai neliko 
abejingi siaubingai Aziją ištiku
siai katastrofai, tad kartu su 
miesto savivaldybe kukliai 
prisidėsime prie labdaros, su
rengdami Dariaus Laumenio 
darbų išpardavimą.

Tikimės toliau tęsti ben
dradarbiavimo projektą tarp 
Marselio ir Klaipėdos miestų 
bei plėsti naujas partnerystės 
galimybes. Kooperuodamiesi su 
asociacija „Eurocircle”, pradė
jome naują ilgalaikį miestų 
dvynių projektą. Pirmajai pa
žinčiai numatoma pasikviesti 
atstovus iš trijų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos miestų bei savi

Pakeitimai PrLB valdyboje ir taryboje
Buvusiam PrLB valdybos 

vicepirmininkui Sauliui Urba- 
nui persikėlus gyventi į Lietu
vą, 2004 m. gruodžio 11 dieną 
susirinkusi Bendruomenės ta
ryba pripažino jo įgaliojimus 
PrLB valdyboje ir taryboje nu
trūkusiais. Į tarybos sudėtį nuo 
šiol įeina Asta Badokaitė- 
Fransąuin. PrLB valdyba papil
dyta nauja nare Evelina Paberže.

Dabartinė PrLB valdybos 
sudėtis ir atsakomybė tokia:

Linas Maknavičius — val
dybos pirmininkas

EDMUNDAS VIŽINAS, MB..S.G
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
8B18W.ArchsrAve.Sk.5k-6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lieluviams sutvarkys darės už prieinamą kainą.
Susitartmui kabėti angBkai arta ietuvėisM 

4847 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260.

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

valdybių atstovus iš devynių 
departamento Bouches-du- 
Rhone miestelių.

2005 m. gegužės mėnuo ža
da būti nepaprastai intensyvus 
ir pilnas įvykių, mininčių Lie
tuvos įstojimo į Europos Sąjun
gą metines. Ta proga organi
zuosime šiuolaikinių menų pa
rodą su fotografo Šarūno Vait
kaus, tapytojo Dariaus Laume
nio darbais bei Egidijaus Povi- 
lonio instaliacijomis. Rengsime 
dvi konferencįjas apie Lietuvos 
meno evoliucįją, o Gegužės 1-ąjai 
kviesime į oficialų šventinį mi
nėjimą. Kitomis dienomis akty
viai dalyvausime Europos šven
tėse regione. Metų eigoje numa
tome ir daugiau renginių, repre
zentuojančių mūsų šalį bei lie
tuvišką kultūrą, teikiančių papil
domos informacįjos besidomin
tiems, taip tikimės padidinti pran
cūzų turistų antplūdį į Lietuvą.

Mūsų adresas: Association 
culturelle franco lituanienne 
BalteLatino, 147 avenue William 
Booth, 13012 Marseille, tel. 066- 
007-5095, e-mail: baltejati- 
no@yahoo.fr.

Rasa Misevičiūtė-Karoun
Asociacijos prezidentė

Inga Varenikaitė — vicepir
mininkė, atsakinga už kultūrą 
ir švietimą.

Jolita Dijkmans — iždininkė
Evelina Paberžė — sekretorė
Mažvydas Michalauskas — 

jaunimo vadas, atsakingas už 
sportą

Asta Fransųuin — Inteme- 
tinės svetainės administratorė

Perkūnas Liutkus
PrLB Tarybos pirmininkas

„Prancūzijos lietuvių žinios’ 
2005 m. sausis
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Kada Lietuva atgaus
NEPRIKLAUSOMYBĘ NUO 

KOMUNISTŲ IR
KGB-istų?

3

IAV ats. pik, ROMAS
kilįkaųskąs

Žiemai besigalinėjant su 
pavasariu, lietuviai atšventė 
Lietuvos valstybės Nepriklau
somybės šventes — Vasario 16- 
ąją ir Kovo 11-ąją. Penkiolik
tųjų metinių proga iškilmingi 
minėjimai vyko Lietuvoje, JAV, 
Kanadoje ir kitose pasaulio ša
lyse, kur veikia lietuvių ben
druomenės. Visi nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad po pusės am
žiaus sovietų okupacijos mūsų 
tauta iškovojo laisvę ir nepri
klausomybę. Taip pat buvo 
džiugu prisiminti, kad savo 
laisvės garantijas lietuviai 
įtvirtino prieš metus tapę

• NATO ir ES nariais.
Vis dėlto, besidžiaugdami 

tuo, kas jau pasiekta, negalime 
nematyti rūpestį keliančių 
dalykų. Norint šalyje įtvirtinti 
demokratiją, reikia ne tik rimtų 
pastangų, bet ir politinės bran
dos, kurios Lietuvoje vis dar 
labai trūksta. Kaip kitaip būtų 
galima paaiškinti dabartinę 
politinę padėtį mūsų valstybė
je? Iš šalies žiūrint, sunku 
suprasti, kodėl po 15 Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo me
tų svarbiausius postus vyriau
sybėje ir Seime vis dar užima 
buvę uolūs komunistai ir KGB- 
istai. Dvi Lietuvos Respublikos 
ministerįjas jau valdo net ne 
lietuvių kilmės piliečiai. Ne
suprantama, kodėl lietuviai 

i svetimtaučiams suteikė galimy- 
i bę valdyti nepriklausomos Lie

tuvos ūkį ir kultūrą. Kas galėtų 
atsakyti į du svarbiausius 
klausimus: kieno naudai jie 
dirba, ar rūpinasi Lietuvos 
ateitimi, ar tik savimi? Kita 
vertus, ar Lietuvoje trūksta 
sąžiningų, išsilavinusių žmo
nių, kurie neturi jokių neaiškių 
ryšių su buvusia okupacine ša
limi ir galėtų geriau atstovauti 
laisvai nepriklausomai Lietu
vai?

KGB rezervistas 
atsakingas už šalies

saugumą

Analizuojant šiandieninę 
situaciją Lietuvoje, kiekvienam 
lietuviui reikėtų atsakingai 
pamąstyti, kodėl buvę komu
nistų partijos vadai ir KGB 
pareigūnai užima aukštus Lie
tuvos valstybės postus? Kodėl 
LR Seimo komisija, įgaliota šį 
klausimą ištirti, tautai aiškina, 
kad tie žmonės Lietuvos saugu
mui nekelia jokio pavojaus? Dar 
liūdniau, kad kai kurie tos 
komisijos nariai konsultantų 
šiuo klausimu siūlė ieškoti 
Maskvoje. Jeigu reikalas ne
būtų toks rimtas, dėl tokio 
pasiūlymo galėtume smagiai 
pasijuokti, deja... Nepriklau
somos Lietuvos Valstybės sau
gumo departamento vadovas 
buvo KGB rezerve, o dabar 
aiškina, kad net nežinojo, kas ir 
kaip jį į tą rezervą įrašė.

37 metus ištarnavęs JAV 
žvalgyboje, turėjau nemažai 
galimybių susipažinti su KGB 
organizacija ir jos veikla. Apie 
tai galima parašyti visą knygą, 
bet dabar užtenka pasakyti, 
kad į KGB tarnybą ir jos re
zervą nepakliuvo nė vienas to 
nežinodamas. Sovietų Sąjungos 
KGB buvo visagalė tarnyba po 
komunistų partijos CK vadovy
bės, į kurią galėjo įstoti tik 
patys patikimiausi komunistai. 
Kas norėjo tarnauti KGB ir 
džiaugtis suteikiamomis privi
legijomis, turėjo įrodyti savo 
ideologinį patikimumą ir lo
jalumą Sovietų Sąjungai bei

komunizmui. Nemanau, kad 
Lietuvos KGB rezervininkai 
būtų kokia nors išimtis. Rytų 
Vokietijos saugumas (Staatsi- 
cherheitdienst — SSD) buvo 
labai panašus į KGB, bet ne
galėčiau įsivaizduoti, kad šian
dieninėje Vokietijoje buvę SSD 
pareigūnai dirbtų Vokietijos 
valstybės saugumo tarnyboje. 
Niekas jų nerinko ir neskyrė į 
jokią valstybės valdymo pozici
ją, tuojau po susivienijimo 
Vokietija paviešino visas SSD 
bylas, kurios atskleidė, kas kuo 
buvo Rytų Vokietijoje. Visus 
šiuos darbuotojus Vokietija 
labai greitai patraukė atsa
komybėn už padarytus nusikal
timus žmonijai. Viena vokietė, 
skaitydama savo SSD bylą, 
sužinojo, kad jos vyras buvo 
SSD agentas ir teikė apie ją 
informaciją. Ji greitai išsiskyrė 
su tuo žmogumi. Manau pana
šių dalykų buvo ir Lietuvoje, bet 
lietuviams reikės dar 70 metų 
palaukti, kol informacija apie 
KGB darbuotojus ir jų juodus 
darbus bus paviešinta. Ir tai yra 
nepriklausomos Lietuvos Seimo 
sprendimas! Argi lietuviams 
negėda? Kam naudinga tokius 
nusikaltėlius apsaugoti nuo 
teisėsaugos?

NATO valstybės turi pro
gramą, pagal kurią pasikeičia
ma slapta žvalgybine informaci
ja. Ar galėtų kas nors pasakyti, 
kad NATO šalių žvalgybos 
pasitikės Lietuvoj saugumu ir 
teiks jam jautrią žvalgybinę 
informaciją žinant, kad jos 
vadovas buvo KGB rezerve? Šį 
klausimą Seimo komisijos na
riai turėtų tikrai gerai apsvars
tyti, nes jis ne tik susijęs su 
vieno asmens tarnyba, bet su 
visos Lietuvos saugumu ir 
NATO šalių pasitikėjimu.

Gaila, kad Lietuvoje ir po 
penkiolikos demokratinio vysty
mosi metų politinio ir viešojo 
lygmens veikėjai dar nesupran
ta, jog iškilus panašaus 
pobūdžio klausimams asmuo 
privalo atsistatydinti ir nepri
mesti savo problemos visai 
institucijai ar valstybei.

Kariuomenės vadas 
artimas Rytams

Praeitų metų liepos mėnesį 
Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. mjr. Jonas Kronkaitis bai
gė savo penkerių metų kadenci
ją, sėkmingai atlikęs tikrai 
titanišką darbą, rengiant ka
riuomenę NATO narystei. Tu
rėjau garbės kurį laiką su juo 
dirbti. 2004 m. jau nemažai 
Lietuvos kariuomenės pulki
ninkų buvo įsigijusių aukštąjį 
karinį išsilavinimą Vakarų 
šalių karo mokyklose. Beveik 20 
aukštųjų karininkų yra baigę 
Hamburgo aukštąją karo aka
demiją Vokietijoje, kiti baigė 
aukštą karinį mokslą JAV ir 
Skandinavuos valstybėse. Tai
gi, tikrai netrūko kandidatų su 
vakarietišku išsilavinimu į ka
riuomenės vado postą, bet laiki
nasis prezidentas ir LR Seimas 
į šį labai svarbų valstybės 
saugumo postą nusprendė 
paskirti buvusį Sovietų Sąjun
gos armijos majorą, okupacinio 
Afganistano karo veteraną, 
kuris tik keletą mėnesių lankė 
NATO džentelmenų kursus 
Italijoje. Be to, jam jau buvo 
tekę atsisveikinti su Lietuvos 
kariuomene dėl neaiškių prie
žasčių. Kam toks pasirinkimas 
yra naudingas? Nemanau, kad 
toks paskyrimas kels Lietuvos 
kariuomenės prestižą NATO ar 
padės Lietuvai bendradarbiauti 
su kitų šalių kariuomenėmis.

Popiežius Benediktas XVI.

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Habemus papam!

Krašto apsaugos 
ministras 

buvęs komunistas

Dabartinis krašto apsaugos 
ministras Gediminas Kirkilas ir 
buvęs ministras Linas Linke
vičius yra buvę uolūs komu
nistai. Verta pastebėti, kad tik 
vienas iš trijų buvusių KAM 
ministrų viešai atsiprašė prieš 
visą tautą už savo komunistinę 
praeitį. Tai Česlovas Stan
kevičius, kuris daugiau už kitus 
nuveikė, kad Lietuvos kariuo
menė būtų paruošta integracijai 
į NATO.

Vis dėlto verta paklausti, 
kodėl į tokius svarbius na
cionalinio saugumo postus kaip 
Krašto apsaugos ministerija ir 
VSD skiriami buvę komunistai. 
Ar Lietuvoje vis dar nėra 
išsilavinusių ir patirtį turinčių 
kandidatų be komunistinės 
praeities? Manau, kad tikrai 
yra, bet valstybės valdymo 
postai nuo jų akylai saugomi. 
Buvę komunistai suinteresuoti 
įdarbinti savo senus ir pati
kimus partijos kolegas bei jų 
vaikus visur, kur tik įmanoma 
valstybės valdymo aparate. Ar 
dar neatėjo laikas su jais 
atsisveikinti? Vienas iš būdų, 
kuriuo gali pasinaudoti kiek
vienas Lietuvos pilietis — artė
jantys savivaldos rinkimai. 
Apvalius vietinę valdžią nuo 
buvusių komunistų ir KGB- 
istų, lengviau būtų įtakoti ir 
būsimus Seimo rinkimus bei 
vyriausybės sudarymą.

Lietuvos partizanu 
negerbimas

Dar vienas nesuprantamas 
dalykas, žiūrint iš demokra
tinės šalies — tai Lietuvos 
teisėsaugos veikla ir sprendi
mai Lietuvos partizanų bylose. 
Apie pokario partizanų kovas 
Lietuva dabar jau tikrai gerai 
informuota, bet ne visi nori 
pagerbti jų pasiaukojimą už 
laisvę. Partizanai daug metų 
kovojo ne tik prieš okupantus, 
bet ir savo tautiečius išdavikus 
— „stribus”. Galbūt todėl ne
priklausomos Lietuvos teisė
sauga taip nenori bausti tų, 
kurie padarė žiaurius nusi
kaltimus. Izraelio saugumas 
jau daug metų gana sėkmingai 
ieško ir teisia tuos, kurie 
prisidėjo prie žydų naikinimo 
visame pasaulyje. Tokius 
žudikus kaip Adolf Eichman po 
daug metų surado Pietų Ame
rikoje ir nubaudė mirties 
bausme. Vokietija daro tą patį, 
o Lietuvoje „stribai”, kurie žudė 
ar prisidėjo prie partizanų 
sunaikinimo, vaikšto laisvi ir 
giriasi savo veikla, partizanus 
vadindami „banditais”. Atrodo, 
kad savo tautos išdavikai 
turėtų iki gyvos galvos „ilsėtis” 
Lukiškėse, tačiau Lietuvos teis
mai nenori imtis tokių bylų. 
Aiškinama, kad tie žmonės 
pasiekė senyvo amžiaus ir 
visuomenei nekelia jokio pavo
jaus.

Gėda, kad Lietuva nepajė
gia visam pasauliui parodyti, 
jog žudikams senaties įstaty
mas negalioja.

Važinėjant po Lietuvą, gali
ma daug kur aptikti partizanų 
atminimui pastatytų kuklių 
paminklėlių. Ne kartą teko da
lyvauti tokių paminklų pašven
tinimo iškilmėse ir įdomu, kad 
jose neteko matyti buvusių 
komunistų. Jie pagarbos nu
žudytiems partizanams vengia, 
kaip velnias kryžiaus. Gerai 
prisimenu paskutinio Lietuvos 
partizano Kraujelio garbei pas
tatyto paminklo pašventinimą. 
Iš dabartinės Lietuvos vy
riausybės nebuvo nei vieno 
atstovo. Lietuvos valstybė iki 
šiandien nesugebėjo sostinėje 
pastatyti paminklo tiems, kurie 
paaukojo savo gyvybę Lietuvos 
laisvės kovose. Manau, kad dėl 
to gėda turėtų būti ne tik 
Lietuvos vadovams, bet ir 
visiems lietuviams!

O štai dar vienas šių dienų 
paradoksas. Kovo 3 dieną JAV 
Kongresas atidarė parodą 
„Karas po karo: ginkluotas anti- 
sovietinis pasipriešinimas Lie
tuvoje 1944—1945 m.” Tikrai 
galime būti dėkingi JAV 
Kongresui už tokios parodos 
sukūrimą, bet ar ne gėda lietu
viams, kad parodos atidaryme 
vyriausias Lietuvos atstovas 
buvo rusų kilmės ūkio minis
tras Viktor Uspaskich. Gerai, 
kad Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas turėjo 
progą pasakyti keletą tinkamų 
žodžių. Negalima įsivaizduoti 
didesnio Lietuvos partizanų 
įžeidimo, kaip atsiųsti į tokią 
užsienio šalyje surengtą cere- 
monįją rusą.

Laisva ar nepriklausoma 
spauda?

Gaila, tačiau šiandien dar 
negalima pasakyti, kad Lie
tuvos visų rūšių žiniasklaida 
daro viską, ką ji turėtų padary
ti informuodama Lietuvos vi
suomenę. Ne paslaptis, kad 
straipsnius bet kokia tema gali
ma „užsisakyti” ir niekaip 
nepažymėti, kad už juos sumo
kėti pinigai. Panaši situacija ir 
su įvairių visuomenės apklausų 
rezultatais. Teko girdėti vienos 
socialinės apklausos firmos 
atstovės klausimą: kokių rezul
tatų norėtume pasiekti? Iki tol 
net minties nebuvo, kad ir 
apklausų rezultatus galima 
užsisakyti.

Nenuostabu, kad tokia 
„užsakomoji” Lietuvos žinias
klaida vengia kalbėti apie 
praeities nusikaltimus. Buvę 
okupantų kolaborantai vadina
mi poetais, rašytojais, moks
lininkais, kai kurie net valsty
bininkais.

Šiandien Lietuvai svarbiau
sias klausimas yra: kada ir kaip 
atsikratysime buvusių komu
nistų ir KGB-istų valstybės 
valdyme bei politiniame gyveni
me ir jį perims žmonės, kuriais 
bus galima pasitikėti, kad jie 
dirbs Lietuvos labui ir garbei, 
bus lojalūs savo valstybei. Jeigu 
to lietuviai nepadarys, tai 
Lietuvos prezidento metiniame 
pranešime įvardinta politinės 
brandos stokos ir susvetimėjimo 
problema kaip šių dienų iššūkis 
neturi šansų būti išspręsta.

Šio mėnesio 18 d. daugiau kaip 100 kardi
nolų užsidarė Siksto koplyčioje rinkti 
popiežių. Tai nebuvo rinkimai įprastąja 
prasme: kandidatai neskelbė savo pažadų, 

medžiodami rinkėjų palankumą, neišleido nei 
cento rinkiminei kampanijai. Žiniasklaidoje 
pasipylė daugybė spėliojimų ir net pasiūlymų, 
kuris kardinolas būtų tinkamiausias įstoti į ata 
popiežiaus Jono Pauliaus II batus, bet kardi
nolų konklavos tie įtaigojimai negalėjo pasiekti. 
Vienintelė susižinojimo priemonė su pasauliu 
už Siksto koplyčios durų buvo laibas metalinis 
kaminėlis, keistai kyšantis pro ornamentuotus 
aplinkinių pastatų stogus. Juodi dūmai — 
popiežius neišrinktas; balti — turime naują Ka
talikų Bažnyčios ganytoją...

Šimtmečių tradicija staiga stojo priešprieša 
su XXI a. elektroninėmis ir kitokiomis greitojo 
susižinojimo technologijomis. Laimėjo tradicija, 
o pasauliui — tikintiesiems ir netikintiesiems 
— reikėjo kantriai palaukti, kol bus paskelbtas 
laimėtojas.

Šį kartą ilgai laukti nereikėjo (istorija bylo
ja, kad kartą kardinolai popiežių rinko dvejus 
metus ir aštuonis mėnesius!). Tačiau antra
dienį, balandžio 19 d., Šv. Petro aikštėje susi
rinkusios minios ne iškart suprato, kokios 
spalvos dūmai kyla iš kaminėlio. Kai kam 
atrodė, kad vis juodi, kiti tvirtino, kad balti. Net 
Radio Vaticana, turėjęs, rodos, artimiausią ryšį 
su žiniomis apie balsavimo rezultatus, kelias 
minutes buvo tarytum pasimetęs ir spėliojo 
kartu su kitais. Juo labiau, kad Šv. Petro bazi
likos varpai, turėję skambėti tuo pačiu metu, 
kai iš kaminėlio pradėjo kilti dūmai, tebetylėjo.

Visgi netrukus paslaptis paaiškėjo: ir var
pai prabilo, ir dūmai pašviesėjo, ir džiaugsmin
gi minios šūkiai pasveikino tradicinį prane
šimą: „Habemus papam!”

Kai balkone pasirodė, jau popiežiaus dra
bužiais apvilktas, Vokietijos kardinolas Joseph 
Ratzinger, daugeliui tai nebuvo staigmena. 
Kadangi jis jau kuris laikas buvo popiežiaus 
Jono Pauliaus II artimiausias pagalbininkas, 
kardinolų kolegijos dekanas, vadovavęs popie
žiaus laidotuvių apeigoms, buvo nesunku 
numatyti, kad tai pats tinkamiausias, geriau

siai susipažinęs su šiomis sunkiomis pa
reigomis ir tikrai sugebantis jas atlikti, asmuo. 
Buvęs kardinolas pasirinko Benedikto XVI 
vardą.

Sakoma, kad prieš maždaug tūkstantį metų 
popiežiumi taip pat buvęs vokietis, o Benedik
tas XV popiežiavęs prieš prasidedant Pirmajam 
pasauliniam karui ir jo metu. Jis dėjęs nemažai 
pastangų, kad karas neprasidėtų, bet prieš 
pasaulio agresorius logika, tiesa ir meilė pa
prastai nėra veiksminga.

Vos naujojo popiežiaus išrinkimo žinia (šį 
kartą jau moderniomis susižinojimo priemo
nėmis) apskriejo mūsų planetą, prasidėjo spė
liojimai, koks jis bus popiežius, ar patenkins vi
sus lūkesčius ir reikalavimus, ar galės išspręsti 
bent dalį problemų, šiuo metu kamuojančių Ka
talikų Bažnyčią.

Viena aišku: jis tikrai nenutols nuo tra
dicinių, Jono Pauliaus II taip tvirtai įdiegtų ir 
ginamų, tradicijų, tad liberalieji katalikai turės 
gerokai nusivilti. Nors, buvęs kard. Ratzinger, 
pirmą kartą kaip popiežius Benediktas XVI at
sistojęs prieš milžinišką minią, Šv. Petro aikštė
je, atrodė kažkaip drovus, susijaudinęs ir spin
duliuojantis švelnia ramybe, jo ankstesnę veik
lą geriau pažįstantys teigė, kad tai ypač tvirtos 
valios ir stiprių įsitikinimų asmuo —pagal 
Kristaus žodžius, prieš daugiau kaip 2000 m. 
pasakytus apaštalui Petrui, popiežius Bene
diktas XVI būsiąs „Uola, ant kurios tvirtai sto
vės Katalikų Bažnyčia”.

Naujasis popiežius yra ne ką jaunesnis už 
buvusįjį — sulaukęs 78 m. amžiaus. Tai ypač iš
silavinęs žmogus, parašęs apie pusšimtį knygų 
teologinėmis temomis, susipažinęs su Antrojo 
pasaulinio karo baisumais (kaip ir buvusis po
piežius), jau pasižymėjęs savo geraširdiškumu 
vargstantiems, tolerancija kitų religinių įsi
tikinimų žmonėms, ypač musulmonams ir žy
dams. Tad dedama vilčių, kad Jono Pauliaus II 
pradėtas žmonijos vienijimo ir taikos darbas 
bus tęsiamas toliau. Šiandien dėkokime Dievui 
ir Šv. Dvasiai už naują popiežių, o, kalbėdami 
apie ateitį, pasinaudokime lietuviška patarle: 
pagyvensim — pamatysim.

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ

Kun. E. Paulionis
Nr. 10

Kanauninkas Kazimieras Prapuolenis rašo, 
kad vyskupas Steponas Žvėrevičius už šį laišką 
buvo labai užpykęs ant Petrapilio lietuvių kunigų 
už jų įsikišimą į „ne jų dalykus”, bet ypatingai už 
tai, kad savo prašymu, regimai, jie norį paveikti 
vyskupą. Kunigui Kazimierui Prapuoleniui apie 
tai laišku pranešė jo akademijos draugas, tuo 
metu Vilniaus kurijos sekretorius, kanauninkas 
Sadovskis, kartu įspėdamas, kad jokio atsakymo 
nuo vyskupo nebus. Kunigai profesoriai ir 
prelatai labai užsigavo ir būtinai norėjo vyskupui 
pasiųsti „dictum acerbum”, bet juos apramino 
kunigas Kazimieras Prapuolenis, pareikšdamas, 
kad kurijolo laiškas nebuvo oficialus.

Čia pat kanauninkas Kazimieras Prapuolenis 
pabrėžia, kad vyskupas buvęs „labai geras žmo
gus, vienok, neturėdamas savo nuomonės, vi
siškai buvo pasivedęs apsupusių endekų (plačiąja 
prasme lenkų nacionalistų, V. P.) įtekmei, apie ką 
iš tankių su juom pasikalbėjimų turėjau progos 
persitikrinti”. Šitam kanauninko teiginiui prieš
tarauja istorikas Rapolas Krasauskas: vyskupas 
Steponas Žvėrevičius „užėmęs vyskupijos sostą, 
daug rodė pastoracinio uolumo, rūpinosi tikin
čiųjų religiniu auklėjimu, paskelbė eilę ganyto
jiškų laiškų, išgavo iš rusų valdžios leidimą pri
imti į kunigų seminariją iki 100 klierikų. 
Sveikatos reikalais 1900 buvo išvykęs į užsienį, 
pasiekė Romą ir atliko vizitą ad limina. Lietu
viams buvo nepalankus, lietuviškai nekalbėjo, į 
prašymus paskirti lietuvį kunigą į lietuvišką 
parapiją vyskupas visuomet atsakydavo: jei jūs 
nesuprantate lenkiškai, tai liepsiu uždaryti jūsų 
bažnyčią. Tik verčiamas metropolito Klapa- 
tovskio, vyskupas 1901 m. davė lietuviams Šv. 
Mikalojaus bažnyčią Vilniuje ir paskyrė prie jos 
lietuvių kunigą... 1902 išleido ganytojišką laišką, 
kuriuo uždraudė katalikams tėvams leisti savo 
vaikus į rusų cerkvines mokyklas. Už tai rusų 
valdžios buvo ištremtas į Tverę”. Belieka pridur
ti, kad vyskupas Steponas Aleksandras Žvėre
vičius buvo gimęs ir užaugęs istorinėje Lietuvoje, 
baigęs Vilniaus kunigų seminariją. Nuolaidžiau
davo rusų valdžiai menkesniuose reikaluose (pvz. 
1900 m. dalyvavo carei Kontrynai II paminklo 
atidengimo Vilniuje iškilmėse), bet principiniuose

dalykuose nenusileisdavo ir geriau pasirinkdavo 
tremtį į Sibirą.

Tik įteikus dar du prašymus, rusų ir lenkų 
kalba, vyskupas atsakė, kad lietuvių prašymas 
būsiąs patenkintas „atėjus laikui”. Lietuviai daug 
kartų stengėsi sužinoti, kada ateis tas vyskupo 
pažadėtas laikas. Į lietuvių delegatų apsilanky
mus vyskupas įvairiai reaguodavo. Apsilankius 
1900 m. Jonui Vileišiui ir Povilui Gaidelioniui 
(1870—1935.VII.1) nedavė rankos pasisveikinti... 
Tuomet Donatas Malinauskas ir Antanas Vilei
šis, informuodami visus Vilniaus lietuvius apie 
Šv. Mikalojaus bažnyčios bylos eigą, paruošė 
(1900) ir su Vilniaus cenzūros leidimu, nors lietu
vių kalba buvo uždrausta, išspausdino ir išplati
no, ne vien tik Vilniuje, atsišaukimą, kuriame 
išspausdintas lietuvių prašymas vyskupui, pas
tarojo atsakymas ir paties Donato Malinausko 
žodis:

Praneszimas. (Kopija)
Kanceliarija Vilniaus Rymo-Kataliku Vys

kupo 26 Balandžio 1900 metų. Jo Ekscellencijai 
Vilniaus Rymo-Kataliku Vyskupui, žemiaus pa- 
siraszusiu gyventoju Vilniaus miesto. Praszymas. 
Didesne dalis Tavo Lietuviszkos Avinyczios nuo 
senovės apsigyvenusios, kaip ir ant laiko atvy- 
kanczios i Vilnių ir vartojanczios kuo geriausiai 
savo proseneliu Lietuviszką kalbą nežiūrint ant 
skaitlingumo jos ir ant to, juog ji yra pamatu visu 
gyventoju szio Kraszto, ir neturėdama tokiame 
svarbame jos mieste ne vienu Dievo Maldos Na
mu, kur galima butu pasimelsti tikrai atsakan- 
czioj prigimtoj Lietuviszkoj kalboj, yra priversta 
klausyti pamokslus ir iszpažinti savo nuodėmės 
visai nesuprantamoj kalboj arba mažai supranta
moj, arba visai stokauti tokios dvasiszkos paszal- 
pos kaip antai: užganėdinti savo dvasiszkiems 
pageidimams teip neatbūtinai reikalingiems ne 
tiktai kasdieniniame gyvenime bet ir priėjus 
sunkiai myrio ligai. Jau daugiaus ne kaip ketu- 
riosdeszimtis metu praslinko, kaip ne vienoje Vil
niaus bažnyczioje negalima iszgirsti pamokslo 
Lietuviszkoje kalboje, net prie didžiausiu svieto 
suvažiavimu, kaip ant atlaidų: Szv. Kazimiero, 
Szv. Jurgio, ant Sekminių ir t.t.

Bus daugiau.
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JAV Lietuvių
bendruomenės pranešimas

PRANAŠO LIKIMAS

Pernai po audringo Lietu
vių fondo metinio suvažiavimo, 
kuriame buvo atsiimtas balsa
vimas dėl naujų įstatų, Lietuvių 
bendruomenės Krašto valdyba 
pasiūlė Lietuvių fondui kartu 
išryškinti, kas šiuos du mūsų 
pagrindinius vienetus jungia. 
Tai pasisekė padaryti, buvo 
paskelbtas bendras pareiški
mas ir sudaryta pasitarimų 
grupė, kuriai buvo pavesta taip 
suredaguoti naujų Lietuvių 
fondo įstatų projektą, kad jis 
būtų priimtinas ir Lietuvių fon
dui, ir Lietuvių bendruomenei.

Kodėl turėtų būti priimtini 
Lietuvių bendruomenei? Todėl, 
kad taip reikalauja Lietuvių 
fondo įstatai. Šiuo metu galio
jančiuose Lietuvių fondo įstatuo
se rašoma, kad, jeigu Lietuvių 
bendruomenės taryba nepri
taria Lietuvių fondo narių bal
savimu priimtiems naujiems 
įstatams, Lietuvių fondo nariai 
gali naujausius įstatus vis tiek 
priimti, jeigu už juos pasisako 
Lietuvių fondo nariai, kitame 
metiniame suvažiavime regis
truotų balsų dauguma.

Pusmetį stropiai derėjusi 
pasitarimų grupė sutarė dėl

TURTINGIAUSI „BRITAI": 
INDAS IR RUSAS

Didžiosios Britanijos dien
raščio „Sunday Times” sudary
tame turtingiausių šalies žmo
nių sąrašo viršūnėje... Indas ir 
rusas, remdamiesi BBC nau
jienų tarnyba praneša ELTA.

Turtingiausiu Britanijos 
žmogumi laikomas indas — 
plieno magnatas Lakshmi 
Mittal, kurio turtas vertinamas 
14,8 mlrd. svarų sterlingų. Jam 
priklauso didžiausia pasaulyje 
plieno bendrovė „Mittal Steel”.

Antroje vietoje — Rusijos 
naftos magnatas ir Britanijos 
„Chelsea” futbolo klubo sa
vininkas Romanas Abramovi
čius, kurio kišenėje — 75 mlrd. 
svarų.

Iš viso, pasak „Sunday 
Times”, Jungtinėje Karalystėje 
gyvena 40 milijardierių — dau
giausia istorijoje. Bendras 10 
turtingiausių Didžiosios Bri
tanijos milijardierių turtas 
siekia 52,55 mlrd. svarų — 10 
mlrd. daugiau nei prieš dešimt
metį siekė bendras 200 tur
tuolių turtas.

Šiais metais į Didžiosios 
Britanijos milijardierių dešim
tuką įžengė išradėjas James 
Dyson, laikraščio savininkas 
Richard Desmond ir Irake gi
męs magnatas Nadhmi Auchi.

Turtingiausia moterimi są
raše yra Christina Green 4,85 
mlrd. svarų turtu besidalijanti 
su savo vyru — mažmeninės 
prekybos magnatu Philip 
Green.

„Sunday Times” teigimu,

„Išskalbtas bilietas "— 
galioja

Po šešerius metus trukusio 
proceso Ispanijos teismas pri
pažino galiojančiu atsitiktinai 
skalbimo mašinoje išskalbtą 
loterijos bilietą. Jo savininkas 
galės atsiimti 36,000 eurų 
laimėjimą. Tai pranešė nau
jienų agentūra Associated 
Press.

Loterijos rengėja — Ispa
nijos nacionalinė neregių 
organizacija — nenorėjo pri
pažinti skalbiant į skutelius 
sudraskyto bilieto, teigdama, 
jog tai gali būti apgavystė,

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
D DAUGAS

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

naujų Lietuvių fondo įstatų 
projekto redakcijos (gruodžio 4 
d. projektas), visi šeši grupės 
nariai ir antrininkė įsipareigojo 
dėti pastangas, kad ši redakcija 
būtų Lietuvių fondo narių pri
imta.

Tačiau nei Lietuvių fondo, 
nei Lietuvių bendruomenės 
Tarybos nebuvo suteikusios 
mandato pasitarimų grupei pri
imti galutinį sprendimą. Lie
tuvių fondo Taryba pasitarimų 
grupės projektą pakeitė ir iš
siuntė Lietuvių fondo nariams.

Taigi nėra teisinga teigti, 
kad Lietuvių fondas „sutarė su 
Lietuvių bendruomene” dėl 
išsiųstų įstatų turinio.

Nei Lietuvių bendruomenės 
Tarybos prezidiumas, nei Lie
tuvių bendruomenės Krašto 
valdyba nepritaria Lietuvių 
fondo Tarybos Lietuvių fondo 
įstatų projektui, kuris pateiktas 
narių suvažiavimui.

Regina Narušienė
JAV Lietuvių bendruomenės 

XVII Tarybos prezidiumo 
pirmininkė

Vaiva Vėbraitė
JAV Lietuvių bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkė

dosniausiu Britanijos turtuoliu 
laikomas Sir Elton John, lab
darai skiriantis 12 proc. savo 
185 mln. svarų turto.

Madonna ir jos vyras Guy 
Ritchie Britanijos turtuolių 
sąraše užima 208-ąją vietą, 
Catherine Zeta-Joųes ir Mi
chael Douglas yra - 285-ti, o 
Sharon ir Ozzy Osboume, kurių 
bendras turtas vertinamas 100 
mln. svarų — 458-ti. David ir 
Victoria Beckham sąraše yra 
654-ojoje vietoje, jų turtas verti
namas 75 mln. svarų.

Knygų apie Harry Potter 
autorė Joanne Kathleen Row- 
ling šiais metais savo turtą 
padidino nuo pernai buvusių 
435 mln. iki 500 mln. svarų if 
atsidūrė 96-ojoje turtingiausių 
Didžiosios Britanijos žmonių 
sąrašo vietoje bei devintojoje 
turtingiausių moterų sąrašo 
pozicijoje. Didžiosios Britanijos 
karalienė Elizabeth II su 270 
mln. svarų atsidūrė 15 turtin
giausių moterų sąraše, o turtin
giausių šalies žmonių sąraše ji 
buvo 180-oji.

Turtingiausių žmonių są
rašą „Sunday Times” sudaro 
remdamasis duomenimis apie 
asmenų turtą: žemę, nekilno
jamąjį turtą, jiems priklau
sančias biržoje išvardintų 
įmonių akcijas. Į duomenis neį
traukiama informacija apie 
bankuose laikomas lėšas, nes 
jos laikraštis negali gauti.

(ELTA)

kadangi lošėjo pateiktos po
pieriaus skiautelės gali būti 
kelių skirtingų bilietų dalys.

Bet teismas Madride nus
prendė, kad Miguel Camerero, 
pirkęs bilietą 1999 metais 
Vitoria mieste, nėra apgavikas. 
Sudraskytą bilietą tyrusių 
ekspertų nuomone, skuteliai 
neabejotinai yra vieno bilieto 
dalys ir puikiai atitinka vieni 
kitus. Teismas įpareigoja lote
rijos rengėjus išmokėti lai
mėjimą.

(Iš spaudos)

SĖS. ONA MIKAILAITĖ

2005 m. kovo pabaigoje su
ėjo šimtas metų nuo prancūzų 
rašytojo Julės Verne (Lietuvoje 
jį vadina Žiulis Vernas) mirties. 
Jo gyventame Amiens miestely
je vyko didelės jubiliejinės iš
kilmės su eisenomis, parodomis 
bei literatūrinėmis konferenci
jomis. Savame krašte jis visada 
buvo vertinamas, tačiau ang
liškai kalbančiuose kraštuose 
jis liko vaikų literatūros len
tynose. Verne knygos, kurių jis 
prirašė nemažai, po Agatha 
Christie detektyvinių romanų, 
vertimais labiausiai paplitusios 
po visą pasaulį. Kelios išverstos 
ir į lietuvių kalbą: radau dvi — 
1917 m. Čikagoje išleista „Vė
liavos akivaizdoje”, vertimas J. 
A. Chmieliausko, ir 1977 m. 
Vilniuje išleistas „Aplink žemę 
per 80 dienų”, versta kalbi
ninko Juozo Balčikonio. Knygos 
pabaigoje išspausdintoje Valdo 
Petrausko apžvalgoje rašoma 
taip: „... Rašytojai fantastai 
galvojo, kad įmanoma pakeisti 
visuomenės gyvenimą tech
ninės pažangos būdu. Vienas

AIRIJA

Airijos lietuviai grybų nerenka
Pokalbis su reikalų patikė

tine Airijoje, įgaliotąja ministre 
Izolda Bričkovskiene apie 
naująją lietuvių emigracijos 
bangą Airioje.

— Gerbiama Izolda, 
paskutiniu metu daug gir
dėti apie Airijos lietuvius. 
Gal galėtumėte papasakoti, 
kiek ju šiuo metu ten yra ir 
kaip jiems sekasi?

— Šiuo metu labai sunku 
pasakyti, kiek lietuvių Airijoje 
yra. Tiksliausiai jų skaičiui 
nusakyti tiktų žodis daug. Nėra 
jokių instrumentų, kurie įgalin
tų juos suskaičiuoti. Oficialiais 
duomenimis, kurie yra labai 
netikslūs, nes pradėta skai- 
činoti tik nuo liepos 1 d., iki 
2004 m. pabaigos Airijoje pri
skaičiuota 11,000 lietuvių. Tai 
yra Socialinės apsaugos minis
terijos duomenys, rodantys, 
kiek žmonių paprašė socialines 
garantijas teikiančių kortelių. 
Jei šitie žmonės turi šeimas, 
vaikų, jau tas skaičius didėja. 
Yra ir tokių vietų, kur žmonėms 
dar galioja anksčiau išduoti 
darbo leidimai. Todėl manome, 
kad Airijoje šiuo metu galėtų 
būti apie 60,000 lietuvių. Tai 
gausus būrys, kurį aš vadinu 
mūsų auksiniu jaunimu, nes jo 
gimimo metai dažniausiai yra 
1970—1980. Jauni žmonės la
bai entuziastingi, nenutraukę 
ryšių su Lietuva. Mūsų ambasa
dos užduotis yra dėti pastangas, 
kad jie ir nenutrūktų, kad kaip 
įmanoma žmonėms būtų padė
ta. Šiaip mes gyvename labai 
draugiškai, ypatingų sunkumų 
aš kol kas negalėčiau išskirti. 
Mes neturime tokių problemų, 
kaip Ispanijoje, iš dalies dėl 
labai lanksčių ir liberalių 
Airijos įstatymų. Kadangi kai 
žmogus atvyksta ir dirba lega
liai, nelabai jį pagąsdinsi. Iš 
dalies gal ir dėl to, kad čia 
susirinkusi ne tik ta dalis lietu
vių, kurie išvyksta dėl to, kad 
jiems Lietuvoje nėra darbo arba 
labai sunku pragyventi, bet yra 
atvykusių ir labai aukštos kva
lifikacijos darbininkų. Taigi 
lietuviai Airijoje, kaip kad gal 
esate girdėję, renka grybus ir 
kasa griovius, nėra visai tiesa. 
Čia dirba labai daug ban
kininkų, kompiuterininkų, la
bai aukštos kvalifikacijos ir 
gerai apmokamų statybininkų, 
pradeda važiuoti ir gydytojai. 
Malonu, kad apie lietuvius yra 
susidariusi labai gera nuomonė 
ir tenka girdėti labai gerų 
atsiliepimų, kaip apie darbuoto
jus.

pirmųjų tokią iliuzinę svajonę 
iškėlė prancūzų rašytojas Žiulis 
Vernas (1828—1905)”.

Arthur Evans, modernių 
kalbų profesorius DePaul uni
versitete Indianoje teigia, jog 
JAV ir kitur vyksta Verne rene
sansas. Nauji jo raštų vertimai 
rodo jį esant kur kas labiau 
kompleksišku bei politiškai 
susipratusiu, negu ligi šiol buvo 
pripažinta.

Savo 1970 m. išleistoje kny
goje „Aplink mėnulį”, Vernas 
pasakoja apie iš aliuminio 
pagamintą trijų lakūnų skrai
dinamą kapsulę, pakilusią iš 
Floridos bei įstengusią apskrie
ti Žemę. Autorius net nurodo, 
kokiu greičiu kapsulė lėkė, kad 
galėtų atsiplėšti nuo Žemės 
traukos. JAV astronautas Neil 
Armstrong prisipažino, jog šis 
pasakojimas jam buvęs tikru 
įkvėpimu.

Verne populiariausi roma
nai, parašyti 1860—1870 m., 
pvz., „Kelionė į žemės centrą”. 
„20,000 mylių po vandeniu”, 
„Paslaptingoji sala”, kurie 
liaupsina techninę pažangą. Jo 
pasakojimas apie XX a. Paryžių

— Kai kuriose šalyse 
lietuviai garsėja ir krimi
naliniais nusikaltimais. 
Kaip Airijoje?

— Nėra namų be dūmų, 
nors negaliu pasigirti, kad šioje 
srityje esu vienoje iš pirmau
jančių valstybių, bet procen
tiškai mes labai atsiliekame 
nuo kitų valstybių.

Lietuvybės išsaugojimo prob
lemų, aišku, yra. Ajnba^ada 
Dubline veikia tik v,ienarius 
metus. Žmonės nori burtis, jie 
kartais ateina į ambasadą norė
dami tiesiog tik pasikalbėti, 
kadangi pasiilgsta savo gimto
sios kalbos, jeigu dirba tose 
vietose, kur yra mažiau lietu
vių. Airiai turi labai gražią 
tradiciją. Airijos prezidentės 
lange dieną naktį dega lemputė, 
kuri simbolizuoja, kad airiai, 
esantys visame pasaulyje, čia 
yra visuomet laukiami. Aš, 
pamačiusi šitą simbolį, tiesiog 
pasakiau, kad mūsų ambasados 
užduotis turi būti tokia, kad ji 
taptų traukos centru, kur tau
tiečiai susirastų vieni kitus, kur 
gautų juos dominančią informa
ciją ir apskritai mes bendrai 
galėtume atstovauti Lietuvai ir 
išsaugoti lietuvybę.

Kas buvo per šiuos metus 
padaryta? Pirmiausia yra 
įsteigta lituanistinė mokyklėlė. 
Ji dirba vieną kartą per savaitę, 
šeštadieniais, nuo 9 vai. iki 1 
vai. p.p. Mokyklėlė vadinasi 
„Keturi vėjai”, joje yra keturios 
klasės su 90 vaikų. Norinčiųjų 
lankyti mokyklą yra daugiau, 
tačiau ambasadoje daugiau 
žmonių netelpa. Ieškome pa
talpų, bet, kaip žinote, Airija 
yra viena brangiausių euro- 
zonos valstybių, tai nebus leng
va, bet gal pavyks, turime įvai
rių planų.

Pavyko įsteigti lietuvišką 
parapiją. Gavome bažnyčią 
Dublino centre, atvyko kunigas 
iš Lietuvos ir kovo 13 d. buvo 
laikomos pirmosios lietuviškos 
Mišios. Jos vyks kiekvieną sek
madienį. Labai daug vilčių 
dedame į Bažnyčią, nes ji turi 
šiek tiek patalpų, gal atsiras ir 
mums galimybė kur nors rink
tis.

Įsteigtas verslininkų klu
bas, nes yra šiek tiek ver
slininkų iš Lietuvos, dažniau
siai tai smulkaus ir labai 
smulkaus verslo atstovai. Tai 
labai rimti vyrai, remiantys 
mūsų mokyklėlę ir šiaip pri
sidedantys prie visų mūsų ren
ginių.

Pagrindinė mūsų tolimesnė

Julės Verne.

tačiau rodo pesimistiškesnę 
pasaulėžiūrą. Jis taip pat gana 
žiaūriai satirizavo Amerikos 
kovingumą (tai buvę JAV pi
lietinio karo laikai).

1880 dešimtmetyje, nusi
vylęs pasaulio įvykiais ir stebė
damas Vakarų Europos imperi
jų kūrimą svetimuose kraš
tuose kitų tautų sąskaita bei

užduotis bus lietuvybės skatini
mas. Turbūt vienas svarbiausių 
darbų bus laikraščio „Saloje” 
leidimas. Jo išėjo jau penki 
numeriai, jis labai laukiamas 
visų lietuvių. Centrinėje Dub
lino bibliotekoje atidaryta lietu
viškų knygų lentyna. Žmonės 
galės pasiskaityti literatūros 
savo kalba, tai irgi labai svarbu, 
nes vis dėlto nemažai mūsų 
žmonių nemoka anglų kalbos ir 
jiems susidaro problemų. Jie 
lieka tiesiog be jokio dvasinio it 
kultūrinio gyvenimo. Planuo
jame ateityje atsivežti į Dubliną 
ir teatrą, galvojame ir apie 
kolektyvų koncertų rengimą 
kartu su bendruomene.

Svarbiausias įvykis tai, jog 
sausio pabaigoje Bendruomenė 
oficialiai įregistruota kaip juri
dinis asmuo. Tai reiškia, kad 
nuo dabar mūsų veikla pa
lengvės. Dar laukia susirinki
mai, pirmininkų, valdybų rinki
mai ir t.t. Apie tai jau buvo 
skelbiama internetinėje sve
tainėje, kurią taip pat turi 
Dublino lietuviai. Taip dabar 
savanoriai skelbia, kokį klau
simą kas norėtų kuruoti. 
Žodžiu, lietuviai Dubline nėra 
per daug atitolę nuo Lietuvos ir 
nėra Lietuvos užmiršti. Ben
dromis pastangoms jai Airijoje 
ir Dubline nebus leista išnykti.

— Koks nuošimtis lietu
vių, Jūsų manymu, iš Airijos 
galėtu grįžti atgal į Lietuvą?

— Aš manau, kad labai 
didelis procentas ruošiasi grįžti 
į Lietuvą. Tai liudija visų pirma 
patys žmonės. Kai su jais 
pasišneki, jie reiškia norą, kad 
jų vaikučiai turėtų mokėti lietu
viškai, tai reiškia, jog jiems 
rūpi, kad nenutrūktų nuo 
Lietuvos. Savo gausų dalyva
vimą Seimo rinkimuose jie 
pagrindė tuo, kad nori grįžti, ir 
jiems ne tas pats, kas Lietuvoje 
vyksta. Todėl aš manau, kad 
didelis procentas planuoja 
grįžti. Tai liudija ir kiti faktai. 
Štai mūsų konsulas per savaitę 
atlieka nepaprastai daug no
tarinių veiksmų, nes lietuviai 
perka Lietuvoje nuosavybę — 
kas namus, kas butus ar žemę. 
Žmonės aiškiai galvoja grįžti ir 
kartu jie aiškiai prisideda ir 
prie Lietuvos gerovės kėlimo, 
kadangi jie jau investuoja į 
Lietuvą.

— Ačiū už pokalbį.

„Vokietijos LB valdybos 
informacijos”, 2005 m. kovas

negailestingą gamtos naiki
nimą, pramonei plintant, jo raš
tai tapo kur kas tamsesni. 
Vemes buvo užsispyręs indivi
dualistas ir giliai širdyje galbūt 
net anarchistas.

Aprašęs įvairias fantas
tines keliones, jis pats mažai 
keliaudavo. Buvęs uždaro, gan 
nesocialaus būdo, mėgo vien 
savo laivu plaukioti, kuriame 
atsiplėšęs nuo kasdienybės 
varžtų ir nuo nevykusios san
tuokos, gebėdavęs ištisas va
landas ramiai sau rašyti.

Senatvėje jis tapo toks pat 
keistuolis, kaip tie, iš kurių 
anksčiau mėgdavęs ironiškai 
pasišaipyti. Rytais rašydavęs 
savo kabinete, o nuo penktos iki 
vienuoliktos valandos skai
tydavęs 15 laikraščių — kas
dien tuos pačius. Technikos ger
bėjas Verne atsisakė savo 
namuose įsivesti telefoną ir 
nelabai vertino gatvėse pa
sirodžiusius pirmuosius auto
mobilius. Pranašavo tačiau, jog 
turtingieji jais iš miestų išlėks į 
gamtą „išsilaisvinę nuo prie
kaištingų neturtingųjų žvilgs
nių”. „Galime jais (t.y. automo

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS

Positions available in VVisconsin, 
Indiana, and Colorado. 

Experienced Cariegivers only. 
Driving skills and good English 
reguired, Call 262-675-8044

WINDOW VVASHERS/CUTTER CLEANERS
Mušt have own car. Men & 

Women 1-3 person teams. Mon- 
Sat 7am-5pm, full time or part 

time. Make 5100+per person, PAID 
DAILY. No experience needed, will 
train. Residential only/suburbs & 

city. Come today & start tomorrovv. 
Prime Time Window Cleaning, Ine.
575 E. C oi f Rd #208 Arlington Hts.

(Arlington Office Sauare)
190 to ArfHts.Rd, Nort to Golf, SE 
comer. Across from Valli Produce. 

Ask for Will.

IŠNUOMOJA

For Rent
2 bdrm. heated apartment 

near California & Archer Avė. 
$800/mo. Call after 6 p.m. 

312-623-8603.

Woodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650; 

2 mieg. — $710-$750.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Išnuomojamas 
3 kamb. 1 mieg. butas. 

$430 per mėn.
Tel. 708-275-2070

Išnuomojamas gražus
2 mieg. butas naujame name 

su baldais ar be.
Į vakarus nuo Kedzie Avė.

708-656-6599

Atlantic
www.atiahticėxprėiscorp.corn

biliais) važiuoti daug greičiau 
nei traukiniais, bet argi tai ga
lima vadinti pažanga?!”, — pik
tinosi rašytojas.

Verne mirė 1905 metais 
diabetu, būdamas 77 metų. Kai 
kas mano, jog praeityje liko jo 
išsvajota ateitis, tačiau XX 
amžius, kurio slenkstį jis vos 
spėjo peržengti, pateisino 
daugelį jo pranašysčių, kad ir jo 
laikais labiausiai fantastinėmis 
laikomų. Verne, kurio knygose 
žmogus savo narsa, pavojų 
nepaisymu, kuriam nei žemės, 
nei dangaus, nei jūrų paslaptys 
nebaisios, o greičiau jo tiriantį 
smalsumą masinančios, pats 
liko kilnus idealistas. Girda
mas savo sukurtą keliautoją 
Filiją Fogą, jis aukština naujų 
laikų žmogų: „Toje kelionėje jis 
parodė daug uolumo, neregėto 
valios tvirtumo, didelio kraujo 
šaltumo, nepaprasto apsukru
mo ir tikslumo, žodžiu — bran
giausių žmogaus ypatybių”. 
Stebėję astronautus, žarstan
čius mėnulio dulkes, galbūt 
su tuo ir mes šiandien sutik
tume.

— a Šildymas 
^8^ Šaldymas

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629

STATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

A—«—«v

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

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS
coLOuueu. 
BANKCR □ v I B# • LZ

BROKERAOE SAKEVICIUS
Real Estate Consultant
Nekilnojamojo turto 

pirkimas, pardauimas

708-889-2148

ĮVAIRUS

Noriu susitikti mokslo drauges,
su kuriomis mokėmės Lazdijų 

gimnazijoje 1944 metais. 
Prašau skambinti Elenai 

Talandytei 708-447-6784.
Palikite žinutę.

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS

TEL. 773-585-9500

1-800-775-SEND
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LONDONAS
Kanada pirmoji pasaulyje 

leido naudoti Didžiosios Brita
nijos farmacijos bendrovės „GW 
Pharmaceuticals” išsėtinės 
sklerozės keliamus skausmus 
malšinančius vaistus „Sativex”, 
kurių sudėtyje yra kanapių. 
Prekyboje Kanadoje šie vaistai 
turėtų pasirodyti jau ateinantį 
mėnesį. „Sativex” skirtas mal
šinti išsėtinės sklerozės kelia
mus skausmus. Vaistai, kuriais 
GW prekiauja kartu su Vokie- 
tįjos „Bayer”, purškiami į bur
ną.

HAGA
Buvusio Jugoslavijos prezi

dento Slobodan Miloševič karo 
nusikaltimų teismas trečiadienį 
buvo atidėtas vienai savaitei, 
nes jam pavojingai pakilo krau
jo spaudimas ir iškilo širdies 
priepuolio grėsmė. Medikai pa
žymėjo pakeitę S. Miloševič gy
dymą ir nurodė, kad kitą kartą 
jis bus ištirtas balandžio 25 d. 
Vasario mėnesį S. Miloševič sir
go gripu, bet nuo spalio, kai išsi
kovojo teisę gintis pats, atrodė 
žvalesnis. Prieš tai dėl jo svei
katos sutrikimų teismas buvo 
atidėtas 15 kartų. Buvusiam 
Jugoslavijos prezidentui dėl 
praėjusio dešimtmečio karų 
Bosnįjoje, Kroatijoje ir Kosove 
pateikta daugiau kaip 60 kalti
nimų karo nusikaltimais ir nu
sikaltimais žmoniškumui.

RUSIJA

MASKVA
JAV valstybės sekretorė

Popiežius sutinkamas džiūgaujant ir nerimaujant
Atkelta iš 1 psl.
ir nuosaikieji kandidatai turėjo 
trauktis iš kovos. Kas ir kuriuo 
konklavos etapu jį parėmė, tik
riausiai amžiams liks paslaptis 
— taip turi būti pagal griežtas 
taisykles, kurias 1996 m. nusta
tė Jonas Paulius II.

Daugelis Vatikano stebėtojų 
mano, kad J. Ratzinger viską 
nulėmė dar pirmadienį. Vado
vaudamas specialioms prieš 
konklavą aukotoms mišioms, 
kurios vyko vos kelios valandos 
prieš pirmąjį balsavimą, jis iš
dėstė tai, ką stebėtojai vadina 
griežto konservatyvaus kurso 
manifestu ir valinga kataliky
bės moralinių nuostatų gynyba.

Tačiau kaip Kardinolų kole
gijos dekanas J. Ratzinger savo 
pozicijas sustiprino per 17 dienų 
po Jono Pauliaus II mirties — 
jis vadovavo velionio popiežiaus 
laidotuvių mišioms ir su meile 
gyrė žmogų, kurį vadino „di
džiuoju Jonu Pauliumi”.

Vokietijos spaudoje — pasididžiavimas ir abejonės
Atkelta iš 1 psl.
yra kilęs iš Vokietijos, kur kilo 
Martino Liuterio pradėtas refor
macijos sąjūdis, jam visiškai ne
kenkia.

„Kardinolai iš Vakarų ir 
Rytų, Šiaurės ir Pietų, per vieną 
trumpiausių konklavų Bažny
čios istorijoje išrinko jį Benedik
tu XVI dėl jo stiprybės”, rašo jis.

„J. Ratzinger įkūnįja anti- 
reformacįją, bet ne ugnimi ir 
kardu, o dvasios stiprybe. Baž

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Temperamentingos 
juodaakės nuo Viduržemio jūros 
ar skandinavų blondinės turi 
nedaug galimybių pavergti Lie
tuvos vyrų širdis — jau metus 
Europos Sąjungoje gyvenan
tiems lietuviams gražiausios 
yra jų šalies moterys.

Tai rodo interneto vartų 
„Delfi” užsakymu bendrovės 
„Spinter tyrimai” atliktas tyri

Condoleezza Rice pareiškė, kad 
demokratinių procesų plėtros 
Rusįjoje nereikia vertinti kaip 
revoliucįjos ir to bijoti. Atsaky
dama į klausimą radįjo „Echo 
Moskvy” tiesioginėje laidoje, ar 
bįjo „oranžinės” revoliucijos pa
sikartojimo Rusijoje, C. Rice at
sakė: „Rusija stabili valstybė, 
šalis, kuri turi galimybę plėtoti 
demokratinius procesus ir insti
tucijas, ir nėra reikalo galvoti 
apie tai, kaip apie kokias nors 
revoliucįjas ir to bįjoti”. Ji pri
dūrė, kad „Rusija pasirinko sa
vo kelią, ir mes jį gerbiame”. 
„Bet mes manome, kad mūsų 
santykiai gerės, jeigu Rusija 
stiprins demokratiją”, sakė C. 
Rice.

* • •
1 pietryčius nuo Maskvos 

esančioje Saratov srityje trečia
dienio rytą rasti keturi miške 
pakarti kareiviai. Jie atliko bū
tinąją tarnybą Syzran karo 
aviacijos instituto mokomajame 
sraigtasparnių pulke. Kol kas 
nustatyta, kad antradienį, apie 
10 vai. vakaro, šie kareiviai sa
vavališkai išėjo iš karinės dalies 
teritorijos. Karinės prokuratū
ros pareigūnas, nepageidavęs, 
kad būtų nurodyta jo pavardė, 
sakė, jog „pirminiais duomeni
mis, įvykio išvakarėse visi ke
turi buvo iškviesti apklausti į 
vietos rajono milicįją baudžia
mojoje byloje dėl automobilio 
pagrobimo”.

ARTIMIEJI RYTAI

JERUZALĖ
Izraelis trečiadienį pasvei

kino Vokietįjoje gimusio popie
žiaus Benedikto XVI išrinkimą

Nors J. Ratzinger buvo tik 
vienas iš dviejų kardinolų rin
kėjų, kuriuos paskyrė ne Jonas 
Paulius II, velionis popiežius jį 
globojo, o 1981 m. paskyrė įta
kingos Tikėjimo doktrinos kon
gregacijos prefektu.

J. Ratzinger, kaip Kardi
nolų kolegijos dekano, pareiga 
buvo išrinktojo popiežiaus pa
klausti: „Ar sutinki su katali
kišku tavo išrinkimu popiežiu
mi?”. Kadangi jis pats išrinktas 
popiežiumi, šį klausimą uždavė 
antrasis pagal rangą kardinolas 
— amerikietis William Baum.

J. Ratzinger sutikus, jam 
buvo užduotas antras klausi
mas: „Kaip norėtum pasivadin
ti?”.

Tada ceremonmeisteris ar
kivyskupas Piero Marini į serti
fikatą įrašė jo pasirinktą Bene
dikto XVI vardą — taip jo išrin
kimas buvo įteisintas.

Po to kiekvienas kardinolas 
priėjo prie naujojo popiežiaus ir

nyčia turi būti vieninga — tokia 
yra konklavos skelbiama žinia”.

Centro kairiųjų laikraštis 
„Sueddeutsche Zeitung” tvirti
no, kad daugumai Vokietijos ka
talikų, tarp jų daugeliui vysku
pų, J. Ratzinger išrinkimas po
piežiumi kelia nerimą.

„Vokietijos gyventojų ir žy
miausio jų atstovo Vatikane 
santykiai visada priminė ka
riaujančias šeimas. Kiekviena 
pusė pažįsta viena kitą taip ge

Lietuviams jų moterys gražiausios

mas, kuriame, be simpatijų mo
teriškai lyčiai, apklaustųjų tei
rautasi apie Lietuvos gyventojų 
išsilavinimą ir tolerancįją.

60 proc. tyrimo dalyvių ma
no, kad lietuviai nenusileidžia 
kitų Europos Sąjungos šalių gy
ventojams savo išsilavinimu, o 
22 proc. manymu — juos netgi 
lenkia. 13 proc. respondentų 
nuomone, lietuvių išsilavinimas 
blogesnis nei kitų ES gy-ven-

naujuoju Katalikų Bažnyčios 
vadovu, pavadindamas jį žydų 
draugu ir paragindamas tęsti 
kovą su antisemitizmu. Velionį 
Joną Paulių II daugelis izrae
liečių gerbė dėl jo pastangų su
taikyti Katalikų Bažnyčią su žy
dais. Dabar jie tikisi, kad jo įpė
dinis tęs šį darbą. Daug izrae
liečių mano, kad vokiškos Bene
dikto XVI šaknys, užuot kėlu
sios nerimą, tik dar labiau pa
skatins jo troškimą kovoti su 
antisemitizmu.

AZIJA

BEIJING
Kinija, kuri oficialiai nepri

pažįsta Vatikano, pasveikino 
kardinolą Joseph Ratzinger ta
pus naujuoju popiežiumi, tačiau 
dar kartą paragino Šventąjį 
Sostą nutraukti santykius su 
Taivanu. Tai, kad Taivano prezi
dentas Chen Shui-bian šį mė
nesį dalyvavo J. Ratzinger 
pirmtako, popiežiaus Jono Pau
liaus II laidotuvėse, sumažino 
tikimybę, kad Šventasis Sostas 
dėl santykių su Kinija nutrauks 
ryšius su šia sala. Kinija laiko 
Taivaną savo teritorijos dalimi, 
nors jis 1949 m. po pilietinio ka
ro atsiskyrė.

TOKYO
Pietinę Japonijos Kushu sa

lą anksti trečiadienį sukrėtus 
žemės drebėjimui, kurio stipru
mas siekė maždaug 5.8 balo pa
gal Richter skalę, buvo sužeista 
mažiausiai 13 žmonių. Perspėji
mo apie cunamį nebuvo pa
skelbta. Kai kuriuose regiono 
greitkeliuose sustojo transporto 
eismas, nevažinėjo ir greitieji 
traukiniai.

priklaupė prieš jį, taip tra
diciškai parodydamas jam savo 
pagarbą ir nuolankumą.

Kai kurie J. Ratzinger ge
riau pažįstantys kardinolai ga
lėjo jį apkabinti. Jis galėjo pa
sekti Jono Pauliaus II pavyz
džiu ir pasveikinti kardinolus 
atsistodamas, o ne sėdėdamas, 
kaip priklausytų pagal tradici
ją-

Vėliau jis buvo nuvestas į 
nedidelį Ašarų kambarį prie 
Siksto koplyčios, kur, kaip žino
ma, popiežiai yra verkę dėl jų 
laukiančios misijos didumo. Čia 
jis pasimatavo baltą sutaną, ku
rią nuo šiol visada dėvės.

Pasak Vatikano atstovo 
spaudai Joaąuin Navarro-Valls, 
tai padaręs naujasis popiežius 
pakvietė 114 kitų konklavoje 
dalyvavusių kardinolų pava
karieniauti su juo Vatikano Šv. 
Mortos svečių namuose, kuriuo
se jie gyveno nuo sekmadienio 
vakaro.

rai, kad net žino viena kitos 
silpnybes, bet ne tiek, kad imtų 
vertinti viena kitos stipriąsias 
savybes”, sakė jis.

„Joseph Ratzinger yra kon
servatorius, kuris gali sukelti 
trintį, tačiau jis nėra priešiškai 
nusiteikęs pasaulinis piktada
rys”, rašė „Sueddeutsche Zei
tung”, pridūręs, kad jis dažnai 
sugriaudavo „šarvuotojo kardi
nolo” įvaizdį savo protu ir šilu
ma.

tojų.
Vienu klausimu visi ap

klaustieji sutaria — Lietuvos 
moterys gražesnės nei kitų ES 
šalių dailiosios lyties atstovės. 
Tokiai nuomonei pritaria net 78 
proc. apklaustųjų. 18.2 proc. 
mano, kad Lietuvos moterims 
kitos europietės nenusileidžia 
grožiu, ir tik 1.2 proc. mano, 
kad kitų ES šalių moterys gra
žesnės.

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 21 d., ketvirtadienis 5

Leonardas Musteikis.

AtA
BRONĖ ERINGIS 

RAZEVIČIUTĖ
Mirė 2005 m. balandžio 19 d., sulaukusi 83 metų 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Svaigimų kaime, Šakių apskrityje. 

Gyveno Tinley Park, IL.
A.a. Bronė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 23 d. 

nuo 8 v.r. iki 9:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Avė., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 23 d. 9:30 vai. 
r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Bronė 
bus palydėta į Our Lady of the Woods bažnyčią, Orland 
Park, IL, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Liūdintys draugai

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

Apie pusantro tuzino metų 
jis buvo Sunny Hills, FL, lietu
viško telkinio narys. Vasara 
praleidęs Vilniuje, grįždavo pas 
mus rugsėjo ar spalio mėnesį ir 
įsijungdavo į Šv. Teresės para
pijos veiklą: kartu su kitais 
kunigais laikydavo Mišias, 
lietuviams sakydavo prasmin
gus pamokslus, klausydavo iš
pažinčių, laidodavo mirusius, 
dalyvaudavo ir viešuose, ir pri
vačiuose pobūviuose. Jis čia 
šventė savo amžiaus sukaktis: 
80, 85-rių ir ypač iškilmingai 
90-ties, nes tuo metu popiežiaus 
Jono Pauliaus II jis buvo pa
keltas į prelatus. Tik pasku- 
tihius trejus1 metus iš Vilniaus 
pas mus jau nebegrįžo, nes se
natvės negalios iš ten jo nebe
išleido.

Gimęs Laučiūniškėje, Sala
ko valsč., Zarasų apskr. 1911 m. 
rugpjūčio 16 d., Leonardas 
Musteikis mirė 2005 m. kovo 
28 d. Vilniuje, eidamas 94-sius 
metus. Palaidotas Salake.

Čia nekartosiu jo spalvingos

JS Lietuvos 
Vyčių veiklos

Lietuvos vyčių centro 
valdybos suvažiavimas

Lietuvos Vyčių centro val
dybos ir komitetų pirmininkų 
posėdis š. m. balandžio 16 d. 
vyko Pittsburgh, Pennsylvania. 
Dalyvavo nariai iš Illinois, 
Michigan, New Jersey, New 
York, Connecticut, Ohio ir Pen
nsylvania valstijų. Suvažiavimą 
globojo 19 kuopa, veikianti 
Pittsburgh, PA. Posėdis vyko 
Dievo Apvaizdos pranciškonių 
vienuolyne (Sisters of Francis 
of the Providence of God).

Prieš pradedant posėdį 
dvasios vadas dr. Juozas An- 
derlonis sukalbėjo maldą. 19 
kuopos vardu pirmininkas 
John Baltrus ir seselių pran
ciškonių vardu seselė vienuolė 
Janet Gardner pasveikino vi
sus dalyvius. Posėdžiui vadova
vo centro valdybos pirmininkė 
Agnės Mickūnas.

Iždininkė Elena Nakrosis 
apibūdino apie Lietuvos Vyčių 
ruošiamą 2005 m. birželio 24 
— liepos 4 d. klasikinės Skan
dinavijos kraštų ekskursijų/ 
plaukiojimą (crusie). Bus lanko
ma Danija, Švedija, Suomija, 
Rusija, Estija, Lenkija ir Nor
vegija. Keliautojai gali pasi
rinkti ir 7 dienų ekskursiją į

biografijos faktų, kuriuos 
„Draugui” pateikiau 2001 me
tais ir Irena Regienė kiekvieną 
žodį paskelbė skautams skirtoje 
dienraščio skiltyje. Be to, velio
nio biografija išspausdinta 
žinyno „JAV lietuviai” I ir II 
tomuose. Čia tik užsiminsiu 
apie tai, kaip prel. Leonardo 
netektį prisiminė Sunny Hills 
gyventojai, ne vien lietuviai, 
sukviesti velionio gerbėjo, Šv. 
Teresės parapijos klebono prel. 
Francis Szczykutowicz.

Į gedulo pamaldas trečia
dienį, kovo 30-tą, buvo pakvies
ti visi Šv. Teresės parapijos 
nariai, ir, stebėtina, dauguma 
atvyko, bažnytėlė prisipildė. 
Rožinį pasikeisdami kalbėjo 
prel. Francis Szczykutowicz 
(angliškai) ir kun. Izidorius 
Gedvilą (lietuviškai).

Po rožinio suskambo lėti, 
skardūs varpo dūžiai, kurie da
lyvius sukaupė laidotuyių rim
čiai. Jie aidėjo keletą minučių. 
Mišių koncelebruoti atėjo prel. 
Francis, kun. Izidorius ir lenkų

Lietuvą (aplankyti Vilnių, Kau
ną ir Palangą).

Vadinama organizacijos „so
cialine narystė” dar svarstoma. 
Šis klausimas dar bus spren
džiamas kuopose ir apygardose.

Vidurio Amerikos apygar
dos pirmininkas Robert A. 
Martin, Jr. visoms kuopoms 
išsiuntė laiškus apie kuopų 
sporto veiklą. Kuopos, kurios 
atsiliepė, pareiškė, kad sportas 
yra jiems įdomus, tik dėl am
žiaus negali aktyviai sportuoti. 
Apygardos ragins savo kuopas 
reikštis bet kokioj sporto veik
loj (kėgliavimą, golfą, kortų 
lošimą ir t.t) Kitoms kuopoms 
svarbu sužinoti apie Lietuvos 
sportininkus ir norėtų matyti 
žinias apie įvairias sporto šakas 
bei jų žaidėjus „Vyties” žurnale.

92-tasis metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas/seimas 
vyks 2005 m. rugpjūčio 11—14 
d., Wyndham oro uosto viešbu
tyje, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Jį globos Pittsburgh 129-ta 
kuopa. Ši kuopa taip pat globojo 
77-ąjį suvažiavimą, kuris vyko 
1990 m. Suvažiavimo komiteto 
kopirmininkai yra Rita ir Brian 
Johnson. Registracijos kaina

AtA
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mirus, nuoširdžiai užjaučiu jos sūnų RIMANTĄ, 
vaikaičius PAULIŲ, JONĄ ir ANTANĄ bei ki
tus gimines čia ir Lietuvoje.

Genovaitė Valantinienė

kunigas Toni Burry. Skaitymus 
atliko abu kunigai. Gedulo ir 
mišių giesmes giedojo „Antros 
jaunystės” choras. Vargonais 
grojo Genė Beleckienė. Negana 
to, į giedojimą jungėsi ir trys 
gražiabalsės moterys, kurios čia 
gieda tik ypatingom progom: 
giesmę „Marija” solo atliko Alė 
Žebertavičiėnė, o duetu „Pia 
Jesu” giedojo Onė Adomaitie
nė ir Aldon Bagužienė. Mons. 
Francis pamoksle užsiminė apie 
prel. Leonardo ištikimybę kuni
go pašaukimui ir jo įnašą Sunny 
Hills parapijai. Kartais iš susi
jaudinimo jo balsas virpėjo.

Mišioms pasibaigus, mons. 
Francis kvietė maldininkus

195 dol. asmeniui (iki liepos 1 
d.) ir 225 dol. asmeniui (po 
liepos 1 d.). Į registracijos kainą 
įeina autobuso transportacįja, 
ketvirtadienio pietūs, ketvirta
dienio susipažinimo vakaras, 
kultūros vakaras penktadienį, 
šeštadienio vakaro pokylis ir 
sekmadienio pusryčiai. Jaunų 
vyčių (iki 18 m.) registracija yra 
75 dol. Atvykusiems prieš die
ną dalyviams yra ruošiama 
ekskursija į Šv. Antano kop
lyčią, stebėti įvairias relikvijas, 
aplankysime Hienz History 
Center ir naują Westem Pen
nsylvania Sports Hali of Fame 
ir Nationality Classrooms 
(įskaitant lietuvių kambarį) 
Pittsburgh universitete. Pie
tausime garsiajame George- 
town Inn prie Mt. Washington. 
Kaina asmeniui 59 dol., įskai
tant pietus ir transportaciją. 
Vaikams (jaunesni nei 12 metų 
amžiaus — 29.50 dol.)

93-sis metinis suvažiavimas 
vyks 2006 m. rugpjūčio 3—6 d. 
Grosvenor Resort viešbutyje, 
Orlando, Florida, ir jį globos LV 
centro valdyba. Kopirmininkai 
yra patikėtiniai Mary Beth 
Slakis ir Joseph Stiklius.

Ketvirtasis organizacijos 
padalinys — Šiluvos Mergelės 
Marijos fondas jau nuo 2004 m. 
liepos 30 d. inkorporuotas, tad 
padalinio aukos taip pat būtų 
nurašomos nuo federalinių mo
kesčių, kaip ir „Pagalba Lie
tuvai”, Šv. Kazimiero gildija ir 
LV fondas.

Julia Schroder, lietuvių kal
bos ir kultūros komiteto pir
mininkė, pranešė, kad 2006 m. 
bus ypatinga šventė Šiluvos 
Mergelės Marijos koplyčioj,

papasakoti apie velionį. Gaila, 
apie tai nebuvo pranešta iš 
anksto, tad niekas iš atvykusių 
nedrįso prabilti nepasiruošęs. 
Trumpai šį tą apie bendravimą 
su velioniu papasakojo tik visi 
trys konfratrai. Jeigu būtų bu
vęs įspėtas iš anksto, ir čia 
rašantis būtų papasakojęs apie 
judviejų kelibnę į Alabamos 
Šekspyro festivalį, ir kaip velio
nis džiaugėsi ta malonia iškyla.

Prelatas Leonardas Mustei
kis lieka Sunny Hills katalikų, 
ypač lietuvių, atsiminimuose, ku
ris jau tikrai neišdils iki dauge
lio mūsų mirties, nes juk gyve
name vėlyvo vakaro valandas...

Alfonsas Nakas

Washington. Bus švenčiama 40 
gyvavimo metų šventė. Lie
tuvos Vyčiai sprendžia, ar 
ogranizuoti koplyčios pami
nėjimą ir šventę. Šv. Mišios jau 
užprašytos 2006 m., sekma
dienį, spalio 8 d., 2 v. p.p.

Robert A. Martin, Vidurio 
Amerikos apygardos pirmini
nkas, apibūdino LV organizaci
jos tinklalapį (www.knight- 
soflithuania.com). Jame yra 
žinutės apie kuopų ir apygar
dų veiklą, kalendorių, įvairios 
fotografijos, informacijos apie 
buvusius ir ateinančius meti
nius suvažiavimus, padalinių 
veiklą. „Pagalba Lietuvai”, Šv. 
Kazimiero gildiją, Šiluvos Mer
gelės fondą ir LV fondą.

Centro valdybos pirminin
kės pirmas pavaduotojas Brian 
Johnson ir garbės narė ir pro
tokolų sekretorė Bernice Aviža 
išsamiai apibūdino jų dalyvavi
mą, atstovaujant LV organi
zaciją JBANC suvažiavime. 
Seselė kazimierietė Johanna 
Shainauskas apibūdino savo 
dalyvavimą ALTo suvažiavime 
ir Vasario 16-osios minėjime.

Posėdis baigtas malda, su
kalbėta prelato dr. J. Anderlonio.

Vyko šv. Mišios, vakarienė 
ir malonus pabendravimas su se
selėmis vienuolėmis Dievo ap
vaizdos pranciškonių vienuo
lyne.

Kitas centro valdybos posė
dis numatytas šaukti š. m. rug
pjūčio 1 d., trečiadienį vakare 
(per 92ąjį seimo suvažiavimą), 
Wyndham oro uosto viešbutyje, 
Pittsburgh, Pennsylvania.

Regina Juškaitė- 
Švobienė

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.knight-soflithuania.com
http://www.knight-soflithuania.com
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Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Fondo metiniame 

narių suvažiavime 2005 m. balandžio 30 d., 9:30 vai. ryto, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte.

Dalyvaukite ir pasisakykite už sugrįžimą prie to, kas jungia 
mus visus — už sugrįžimą prie svarbių lietuvybės išlaikymo darbų. 
Balsuokite už pristatytus įstatus.

Jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, įgaliokite kitą suvažia
vime dalyvaujantį Lietuvių Fondo narį arba vieną iš Lietuvių Fondo 
vadovybės narių, atsiųsdami įgaliojimą į Lietuvių Fondo raštinę, 
14911-127th Street, Lemont, IL, 60439.

Iki malonaus pasimatymo suvažiavime balandžio 30 d.
SK. 010983

--------------7-- -- ~-------------------- *.... '........... ..........................................."n"”""...............

‘■‘ij O z- , , . zz' o *TJ o
, H., j UI j IdTll HI w ■ 1B MIB iri MLlfed L j O K©

Radijo ir televizijos muziejaus vizija Čikagoje

„DRAUGO" DIENRAŠČIO KO
LEKTYVAS SVEIKINA savo kole
gą ir bendradarbį Joną Kuprį 
su asmeninės fotoparodos, pa
vadintos „Lietuviai Amerikoje” 
atidarymu, kuri įvyks jau šį 
penktadienį, balandžio 22 d., 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Paroda veiks 
tris savaites. Lauksime apsi
lankant.

LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA,
kad balandžio 23 d., PLC, Le
mont, apvalaus stalo diskusi
jose dėl fondo įstatų, nei vienas 
iš LF Tarybos narių advokatų 
nedalyvaus. Informacija, spaus
dinama laikraštyje, skelbia, kad 
dalyvaus vienas advokatas, 
nors nei vienas iš LF Tarybos 
narių advokatų - Kirvelaitis, 
Kojelytė ir Ostis - nebuvo 
pakviesti prieš balandžio 15 d., 
kuomet apie šias diskusijas 
pamatė žinutes „Drauge”.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS
Katalikių moterų sąjungos 3-oji 
kuopa ruošia pabendravimo 
pietus šeštadienį, gegužės 14 d., 
1 v.p.p., „Seklyčioje”, 2711 W. 
71st Street, Chicago, IL. Nuo
širdžiai kviečiame visų kuopų 
nares, draugus dalyvauti šiuose 
pabendravimo pietuose. Apie 
dalyvavimą pranešti A. Leščins
kienei, tel. 773-582-7452.

LIETUVIŲ FONDUI PADĖKĄ
atsiuntė Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministerija. 
Ministras R. Motuzas dėkojo už 
suteiktą paramą „įprasminant 
Lietuvai itin reikšmingą datą - 
lietuviškos spaudos draudimo 
panaikinimo 100-ąsias meti
nes”. Džiaugiamės, galėdami 
prisidėti prie istorinių ir kul
tūrinių vertybių puoselėjimo 
Lietuvoje.

MOTINOS DIENOS PROGA,
balandžio 30 d., 6:30 v.v. Jauni
mo centro didžiojoje salėje vyks 
miuziklas „Gyvenimo kelias”. 
Miuziklą atliks debiutuojantys 
aktoriai, šokėjai ir dainininkai. 
Po spektaklio visus linksmins 
dainininkas Jonas Domarkas. 
Vietas prašome rezervuoti tel.: 
708-228-3157 ir 312-804-5012 
(vietų skaičius ribotas).

ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ
sąjungos pusmetinis susirinki
mas įvyks balandžio 28 d., ket
virtadienį, 1 v.p.p. Šaulių na
muose, 2417 W. 43 gatvė. Kvie
čiame visus narius dalyvauti.

LIETUVOS BALETO ŽVAIGŽDĖ
Mindaugas Baužys, šiuo metu 
šokantis su Boston baleto 
grupe, šoks „Giselle” balete su 
Salt Creek baleto grupe. Pa
sirodymas vyks balandžio 23 d., 
7 v.v. ir balandžio 24 d., 2 v.p.p. 
College of Du Page McAninch 
Arts Center, 425 Fawell Blv., 
Glen Ellyn, IL. Dėl bilietų 
skambinti tel. 630-942—4000.

BILIETUS J „CAVALLERIA RUS
TICANA" OPERĄ dar galima įsi
gyti „Seklyčioje”, 2711 W. 71st 
Street, Chicago, nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir šeštadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., tel. 773-476-2655. 
Bilietų kasa prieš spektaklį, 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
Mortono mokyklos vestibiulyje, 
2423 So. Austin Blvd., Cicero, 
bus atidaryta nuo 1 v.p.p. Val

dybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus operos lankytojus pra
šo apsirūpinti bilietais iš 
anksto. Kaip paprastai, pasku
tinėmis minutėmis prieš spek
taklį, prie kasos susidaro kamš
tis, pritrūksta laiko ir pageidau
jamų bilietų pasirinkimui, be 
to, spektaklis prasidės 3 v.p.p. 
punktualiai. Dėl informacijos 
skambinkite pirmininkui, tel. 
773-925-6193.

PLC RENGINIŲ KOMITETAS
visus kviečia į koldūnų pietus, 
kurie vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, gegužės 
15 d., po Fausto Strolios pager
bimo koncerto.

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užsiėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirma
dieniais, antradieniais, trečia
dieniais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko kartu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Priimami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 
708-423-5489 ar Elytę Siecz- 
kowski, tel. 708-403-7858. Re
gistracija vyks iki rugsėjo 1 d.

AUTOBUSAS į „CAVALLERIA 
RUSTICANA" SPEKTAKLĮ, sek
madienį, balandžio 24 d., iš 
Marųuette Parko išvažiuos 1:15 
v.p.p. nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios, 69th Str. ir 
Washtenaw; už 15 min. sustos 
ir paims keleivius Brighton 
Parke, prie Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 
44th Str. ir California. Valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus 
kviečia ir prašo, norinčius pasi
naudoti autobusu, iš anksto re
gistruotis „Seklyčioje”, 2711 W. 
71st Str., Chicago, tel. 773-476- 
2655. Bilieto kaina 5 dol. asme
niui. Autobusas išvyks laiku.

LEMONTO SOC. REIKALŲ 
skyrius organizuoja autobusą į 
„Cavalleria Rusticana”, balan
džio 24 d., ir į „Žuvėdrą” gegu
žės 1 d. Į operą autobusas išvyk
sta 1:30 v.p.p., į „Žuvėdrą” 
- 2:30 v.p.p. iš Pasaulio lietuvių 
centro. Autobuvo vietas užsi
sakyti galima telefonu 708-346- 
0756. Kaina 10 dol. žmogui.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

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

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose tėra trys muziejai, skirti 
radijo ir televizijos transliacijų 
istorijai. Vienas iš jų, The Mu
seum of Broadcast Communi
cations, įsikūręs Čikagoje. Ir tai 
vienintelis muziejus Amerikoje, 
turintis radijo garbės panteoną. 
Kiekvienais metais lapkritį 
susirenka garsiausi Amerikos 
radijo žurnalistai į šio muzie
jaus organizuojamas iškilmes.

Praėję State gatve tiltą per 
Čikagos upę ir Marine Towers, 
ties sakryža su Kinzie gatve, 
priešais IBB dangoraižį, išvy
site aptriušusį, pilką, keturių 
aukštų pastatą. Jo languose iš
kabinti Amerikos radijo garbės 
panteono žurnalistų portretai. 
Kol kas jų nuotraukos ar biustai 
nesipuikuoja ryškiai apšviestoje 
salėje.

Tačiau muziejaus įkūrėjas 
ir vadovas Bruce DuMont, vie
nas garsiausių Amerikos poli
tikos komentatorių, kurio laidą 
„Beyond the Beltway”, gyvuo
jančią net 26 metus, kiekvieną 
sekmadienio vakarą transliuoja 
daugiau nei 60 pagrindinių ra
dijo stočių visoje Amerikoje ir 
nacionalinės televizijos kanalas 
WYCC-TV/Channel 20, turi 
ambicingų planų.

Pirmą kartą plačiajai visuo
menei muziejus buvo atidarytas 
prieš 20 metų pietinėje miesto 
centro dalyje. Nuo 1992 iki 2003 
metų jis veikė Chicago Cultural 
Center patalpose. 2003 metais 
The Museum of Broadcast Com
munications buvo 14-uoju pagal 
turistų lankomumą Čikagoje, 
muziejų aplankė per 200,000 
smalsuolių.

Tais metais muziejus buvo 
uždarytas, ėmus kraustytis į 
naujas, 5 kartus didesnes patal
pas vienoje šiuo metu populia-

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba 2003-2004 metais. Sėdi iš kairės: Vytautas Jagminas, Nijolė 
Nausėdienė (buvusi pirmininkė), Onutė Plečkaitytė, Stasė Jagminienė, Marytė Černiūtė; stovi: 
Rimas Dirvonis, Leonas Juraitis, Romas Kronas, Kazys Laukaitis ir Eugenijus Stasiulis. Nuotraukoje 
nėra vieno iš narių Gedimino Kazėno. Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka.

ANTANAS MILIŠAUSKAS - NAUJASIS 
KENOSHA MIESTO TEISMO TEISĖJAS

Malonu, kai Amerikos 
spaudoje pasirodo viena ar kita 
žinutė apie lietuvių kilmės 
asmenų pasiekimus.

Šią savaitę „Draugo” dien
raščio redakciją pasiekė perio
dinis leidinys „Kenosha News”, 
kuriame rašomi straipsniai 
apie naujai išrinktą teisėją 
Antaną Milišauską.

Trumpai apžvelkime „Ke
nosha News” spausdinamą 
straipsnį „New Judge Mili- 
sauskas proud to be ‘regular 
guy’”. Kenosha miestelyje, 
Branch 4 Kenosha County 
Circuit, paskirtas naujas teisė
jas - Antanas Milišauskas. 
Straipsnyje rašoma, kad drau
gų vadinamas tiesiog Tony,

riaušių vietų Čikagoje, ties IBM 
Tower, Marine Towers, The 
House of Blues ir busimuoju 
Trump Tower.

2006 metais planuojama 
senojo pastato vietoje pastatyti 
70,000 kvadratinių pėdų dydžio, 
4 aukštų, 21 mln. dolerio vertės 
muziejų. Tai bus pirmasis „ža
liasis” muziejaus pastatas Ame
rikoje, suprojektuotas taip, jog 
efektyviau taupytų energiją, 
mažiau terštų aplinką ir su
kurtų viduje ekologišką erdvę. 
Jo fasadinėje pusėje bus sumon
tuotas dviejų aukštų stiklo ir 
plieno prieangio atriumas, 
įrengta kavinė ir suvenyrų par
duotuvė.

Penktoji muziejaus dalis 
bus skirta televizijos ir radijo 
istorinei ekspozicijai. Muziejuje 
veiks aštuonios interaktyvios 
parodos: dramos, komedijos, 
muzikinių, pokalbių, žinių, 
sporto, televizijos žaidimų ir 
vaikų laidų. Antrame aukšte 
veiksianti komedijos žanro lai
dų paroda turės savo nedidelę 
kino sėdę, jai bus skirtas dides
nis dėmesys nei kitoms ekspozi
cijoms. Taip pat, kaip televizijo
je, kur komedijos žanro laidos 
transliuojamos geriausiu laiku.

Muziejuje bus įkurtos tele
vizijos ir radijo naujausios įran
gos studijos, kuriose vyks 
tiesioginių laidų transliacijos. 
Taip pat veiks mokymo centrai 
su visa šiuolaikine žiniasklaidos 
įranga.

Viena patraukliausių vietų 
turbūt taps žiniasklaidos ka
vinė („Media Cafe”), kurioje 
planuojama įkurti greitąjį inter- 
netinį ryšį ir visą reikiamą vaiz
do įrangą. Gurkšnodami kavą, 
arbatą ar limonadą, krams
nodami lengvus užkandžius, čia 
galėsite ramiai atsipūsti, naršy-

Milišauskas yra emigrantų iš 
Lietuvos palikuonis. Jaunys
tėje daug dirbo, kad padėtų 
šeimai išgyventi. Save vadina 
lietuviu, kataliku. A. Milišaus
kas, penkių vaikų tėvas, su 
žmona Ramona gyvena jau 19 
metų.

A. Milišauskas išaugo ketu
rių vaikų šeimoje. Jo tėvas - 
Jonas Milišauskas tuomet 
dirbo Macwhyte, o mama Ma
rija augino vaikus: Šarūną, 
Joną, Oną ir Antaną. Šeima į 
JAV atvyko po II Pasaulinio 
karo. Vyresnysis sūnus Šarū
nas gimė Lietuvoje. Jonas gimė 
Vokietijoje. Ona gimė Maine, o 
Antano gimtinė - Kenosha, 
kur šeima apsistojo tėvui Jonui

darni po muziejaus skaitmeninę 
duomenų bazę, kuri jau yra 
sukaupusi arti šimto tūkstančių 
populiariausių televizijos laidų, 
rodytų nuo pat televizijos įkūri
mo. Joje bus galima rasti ir 
žiūrėti beveik visas per pasta
ruosius kelis dešimtmečius ro
dytas laidas. Trumpai tariant, 
jei jūsų pasirinktas kabelinės 
televizijos planas neturi vieno 
ar kito mėgstamo kanalo, arba 
jei prieš savaitėlę norėjote pa
matyti savo mėgstamą laidą, 
bet tuo metu nebuvote namuo
se, ir jeigu nesinaudojate TiVo 
paslaugomis, užėję į tokią ka
vinę, galėsite užpildyti atsira
dusią spragą. Ypač ši kavinė 
turėtų būti patraukli besido
mintiems žurnalistika, televi
zijos istorija ir kultūrologija. 
Norintiems studijuoti, šalia 
kavinės bus įrengta atskira sa
lė. Beje, už naudojimąsi šiomis 
paslaugomis mokėti nereikės — 
pakaks nusipirkti kavos puo
duką.

Ketvirtame muziejaus aukš
te įsikurs didžiulis Angel Har- 
vey Centre, kuriame vyks kon
ferencijos, žiniasklaidos semi
narai ir peržiūros. Jame planuo
jama įrengti 500 teatro stiliaus 
kėdžių ir 400 vietų šalia pietų 
stalelių. Ši salė turės ir erdvią 
terasą, kuri išeis į State gatvės 
pusę, ir iš jos bus galima 
grožėtis Trump Tower.

Iš visų aukštų bus matoma 
Radio Hali of Fame rotonda. Į ją 
persikels pagerbtieji Amerikos 
radijo žurnalistų portretai, ka
bantys šiuo metu buvusio ketu
raukščio garažo languose. Tie 
portretai turėtų tapti magiškais 
vartais į radijo bei televizijos 
istoriją ir Amerikos visuomenę 
bei kultūrą.

Monika Bončkutė

gavus paskyrimą darbui.
Antanas Milišauskas baigė 

University of Wiscounsin Park- 
side 1976 metais ir John 
Marshall Law School 1983 
metais. Trumpai dirbo Illinois 
valstijoje, ir vėliau grįžo į 
Kenosha.

Kitame „Kenosha News” 
laikraštyje rašoma apie A. 
Milišausko balsų persvarą ir 
pergalę. Straipsnyje „Milisaus- 
kas wins judge race” rašoma, 
kad beveik 1,500 balsų pers
vara A. Milišauskas laimėjo 
prieš Kenosha County District 
Attorney Robert J. Jambols. 
Naujame darbe Milišauskas 
pakeis buvusi teisėją Michael 
S. Fisher.

Sveikiname 
JONĄ KUPRĮ 

jo Fotografijų parodos 
atidarymo proga 

2005 m. balandžio 22 d.

Linkėdami sėkmės, 
mes džiaugiamės ir sakome ačiū 

už taip gražiai paruošiamą 
Skautų aidą".

Kanados ir JAV rajonų vadai — 
v.s. Romas Otto 

j.s. fil. Taiyda Chiapetta 
v.s. fil. Naida Šnipaitė-Johnson 

v.s. fil. Tadas Dabšys

„Draugo" Tarybos ir Valdybos 
vardu sveikiname 

JONĄ KUPRĮ
su fotoparodos atidarymu 

ir linkime, kad Jono nuotraukos 
ir toliau puoštų

„Draugo" dienraščio puslapius.

CLKL
gražiausi momentai — 

DVD diske
Pasibaigus Čikagos lietuvių 

krepšinio lygos (ČLKL) čem
pionatui, jo organizatoriai viso 
sezono gražiausius ir įsiminti
niausius momentus krepšinio 
aikštelėje ir už jos ribų įamžino 
filme, kuris išleistas DVD for
mato diskuose.

Šio filmo trumpas ištraukas 
išeivijos lietuvių krepšinio sir
galiai galėjo pamatyti ČLKL 
varžybų uždarymo šventinio 
vakaro metu. 40-ies minučių 
trukmės filme, kurį lydi di
namiška muzika, galima susi
pažinti su visomis ČLKL pir
menybėse dalyvavusiomis ko
mandomis, kurias pristatė jų 
vadovai. Savo mintimis apie 
lygos varžybas dalinasi krep
šininkų kovas Čikagoje stebėjęs 
LR prezidentas Valdas Adam
kus, LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, ČLKL orga
nizatoriai bei kiti krepšinio 
visuomenės veikėjai. Puikiai 
apipavidalintame filme prisi
minsime ir pirmojo ČLKL 
sezono varžybas, pamatysime 
įspūdingus kadrus iš krepšinio 
rungtynių bei „Žvaigždžių die
nos” šventės. ČLKL filme taip 
pat bus galima pamatyti ar 
taiklus metant nuo tritaškių

Tai - jūsų laikraštis
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Antanas Milišauskas.

„Draugo” dienraščio redakcija prisideda sveikinimais ir linki 
Antanui Milišauskui sėkmės naujame darbe.

Pagal „Kenosha News” spaudą 
parengė

V. Pulokienė

linijos buvo ambasadorius V. 
Ušackas bei taiklų vienuolik
mečio „Lituanica” klubo krep
šininko G. Valionio metimą nuo 
aikštės vidurio linuos, leidusio 
jam laimėti 200 dolerių piniginį 
prizą. DVD įamžinta ČLKL 
čempionų „Alytaus” bei „Litua
nica” senjorų komandų triumfo 
šokis, krepšininkų, iškovojusių 
prizines vietas, džiaugsmą atsi
imant taures ir medalius. DVD 
galima užsisakyti elektroninio 
pašto adresu

cikl2005dvd@yahoo.com 
<mailto:clkl2005dvd@yahoo. 
com> arba tel.: 773-616-9701. 
Nuo balandžio 15 dienos spalvo
tus ir originaliai apipavidalin
tus DVD diskus bus galima įsi
gyti parduotuvėse „Lietuvėlė” ir 
kavinėje „Bravo”. Vieno disko 
kaina — tik 10 dolerių.

mailto:cikl2005dvd%40yahoo.com
mailto:clkl2005dvd%40yahoo.com
mailto:clkl2005dvd%40yahoo.com



