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George W. Bush 

G. W . Bush 
atvyko 
Į Meksiką 

Merida, kovo 13 d. (AFP/BNS) 
— JAV prezidentas George W Bush 
pirmadienį vakare atvyko į Meksiką, 
kur baigs savo geros valios vizitus 
Lotynų Amerikoje, kurią lydėjo anti-
amerikietiški protestai ir temdė jo se
no priešininko, Venesuelos vadovo 
Hugo Chavez alternatyvi kelionė po 
šio regiono šalis. 

Meksikoje G. W. Bush susitiks su 
prezidentu Felipe Calderon. 

Prieš vizitą Meksikoje G. W. 
Bush lankėsi Brazilijoje, Urugvajuje, 
Kolumbijoje ir Gvatemaloje. Šiose ša
lyse jis buvo sutiktas triukšmingomis 
protesto demonstracijomis, kuriose 
neišvengta smurto. 

Kelionės po Lotynų Ameriką me
tu JAV vadovas stengėsi propaguoti 
savo šalies interesus regione, kur į 
valdžią atėjo kelios kairiųjų vyriausy
bės, ir atsverti Venesuelos prezidento 
įtaką. 

Po vienos dienos vizito Gvate
maloje G. W. Bush ir jo žmona Laura 
į Meridą atskrido 9 vai. 5 min. vakaro 
vietos laiku. Nukelta j 7 psl. 

• Skautybės kelias. 
•Atmintinė Seimo 
istorikams. 
Kitu žvilgsniu: 
„Trupinėliai pavasario 
zylei". 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
• Jei būčiau krikščionis, 
melsčiausi. 
•Baimė turi dideles akis. 
•Gitaristo R. Rainio 
koncertas. 
• Naujosios Europos 
vakaras. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.63 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Emigrantai gręžiasi į Lietuvą 
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) — 

Masinė statybininkų emigracija at
slūgo — kvalifikuoti ir darbštūs sta
tybų specialistai nebesiskundžia at
lyginimais ir Lietuvoje. 

Dar prieš metus dėl į užsienį iš
vykstančių kvalifikuotų darbininkų 
kentėjusios statybų bendrovės teigia, 
kad pastaruoju metu uždarbiauti 
svetur išvykstančių ir grįžtančių dar
bininkų skaičius išsilygino. 

O į kai kurias statybos organi
zacijas iš užsienio darbininkų grįžta 
daugiau nei išvyksta. 

Šalyje staliai ir mūrininkai 
uždirba iki 5,000 litų, grandininko 
meistro alga siekia 7,000 litų. 

Apie 10,000 litų per mėnesį suge
ba uždirbti į nedideles brigadas susi
būrę ir savarankiškai dirbantys sta
tybininkai. 

Vienos didžiausių Kauno staty
bos bendrovių „Kaustą" personalo 
direktorius Arimantas Glebauskas 
džiaugėsi, kad iš Airijos ar Anglijos 
grįžusių ir įmonėje panorusių įsidar
binti statybininkų sulaukia beveik 
kasdien. 

Kai kas statybose Lietuvoje jau sugeba uždirbti 10,000 litų per mėnesį. 

Didesnėmis algomis kvalifikuotų vidurkis padidėjo nuo 1,800 iki 2,400 
darbininkų išvykimą pavyko sustab- litų. Vilniaus statybos įmonėje „Kan
dyti ir Panevėžio statybos trestui ga IV" per praėjusius metus į užsienį 
(PST). Per pastaruosius metus ben- išvyko apie 10 žmonių, tačiau tiek 
drovės PST darbininko atlyginimo pat ir grįžo. 

Svetur pinigą „kalančius" tėvus atstoja kaimynai 
Audronė Gliožerienė 

„Klaipėda" 

Klaipėdos mokyklose daugėja 
vaikų, kurių tėvai yra išvykę į užsienį 
uždarbiauti. 

Savivaldybės Švietimo skyriaus 
duomenimis, praėjusiais mokslo me
tais tokių vaikų buvo 422, šiemet -

jau 653. 
Mokinių, 'kuriuos prižiūri sene

liai, dėdės, tetos ar net kaimynai, yra 
ir gimnazijose, ir vidurinėse, pagrin
dinėse bei pradinėse mokyklose. 

Pavyzdžiui, „Aitvaro" gimnazijo
je - 27, „Smeltės" vidurinėje ir Ged
minų pagrindinėje - po 56 mokinius. 

Kiekvienas toks be tėvų augantis 

vaikas turi priešistorę, dažnai ne
linksmą. 

Vienas septintokas gyvena savo 
namuose, tačiau kartu su dėde ir jo 
žmona. Šie čia atsikraustė po to, kai 
dėl nenusisekusio verslo prarado 
bankui užstatytą namą. 

Berniuką dėdė ir teta prižiūri, ta
čiau mokinys Nukelta į 6 psl. 

Teismas patvirtino mirties 
nuosprendi Lietuvos piliečiui 

Lietuvis mirties bausmės lauks griežto 
režimo kalėjime. 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) — Los 
Angeles teismas patvirtino prieš mė
nesį paskelbtą prisiekusiųjų mirties 
nuosprendį Lietuvos piliečiui Jurijui 
Kadamovui. 

40-metis kartu su bendrais 
Amerikoje organizavo grupuotę, kuri 
grobė ir žudė turtingus Rusijos imi

grantus, antradienį pranešė Lietuvos 
radijas. 

Šis Lietuvos pilietis tapo pir
muoju naujosios išeivių iš Lietuvos 
bangos atstovu, kuriam JAV teismas 
paskelbė mirties nuosprendį. 

Los Angeles prisiekusiųjų teis
mas 41 metų vilnietį J. Kadamovą ir 
bendrininką iš Rusijos Jurijų Mi
chaelį pripažino kaltais subūrus gau
ją, kuri grobė ir žudė turtingus žmo
nes bei reikalavo išpirkos. 

Pagal Los Angeles įstatymus, 41 
metų J. Kadamovui mirties bausmė 
turėtų būti įvykdyta į veną švirkštu 
sušvirkščiant nuodų. 

Bet šis nuosprendis bus įvykdy
tas negreit — dar galima skųstis 
aukštesnėms teismo instancijoms ir 
laukti valstijos gubernatoriaus ma
lonės. 

Pareigūnai nustatė, kad gauja 
nužudė penkis žmones, o iš pagrob
tųjų artimųjų iš viso išreikalavo apie 
1,300,000 JAV dolerių išpirką. 

NEVV SPAI 
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SKAUTYBĖS KELIAS Vydūno fondo apdovanojimai 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra įasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

MES — SKAUTYBĖS PAŽIBA ! 
Kas mes esam, ko mes siekiam ir kaip mes ten pateksim? 

LSS Seserijos ir Brolijos vyresniųjų skautų skyriai kviečia visas visa
teises vyresnes skautes, gintares, skautus vyčius ir jūrų būdžius į nuos
tabų suvažiavimą, .kuris įvyks Dainavoje, paskutinį š. m. ba landž io 
savaitgali, 27-29 d. 

Penktadienio vakare žadame ruošti priėmimo „pizza (importuotą iš 
Čikagos) party"! Ruošiame smagius susipažinimo žaidimus ir laukiame 
visų suvažiuojančių. Tą vakarą susiskirstysime į skiltis ir nuo to laiko 
prasidės bendradarbiavimas tarp naujai sukurtų pažinčių. Pasiruoškite 
ypatingam kūrybingumui. 

Šeštadienį žadame diskutuoti ypač realią ir svarbią temą šiandieni
niam mūsų skautiškam gyvenimui: „Ar skautavimas tikrai asmenybės 
ugdymas?" 

Taip pat žadame praleisti laiko vadovų įgūdžių lavinimui (team buil-
ding). Tikimės, kad oras bus palankus ir galėsime pasidžiaugti gražia 
Dainavos gamta. 

Paskutinės dienos tema irgi labai įdomi — kodėl egzistuoja skyriai? 
Kai kuriuose vietovėse, stipriai veikia jūrų skautų skyrius, ir yra kalbų vėl 
įsteigti oro skautų skyrius. Ar skyriai reikalingi? Ar organizacija yra 
stipresnė su skyriais? Ar turime bereikalingas varžybas tarp skyrių? 

Vakarinė programa: „Skautybės pažibos!" Detalės bus paskelbtos vėliau. 
Deja, jau sekmadienį per pietus oficialiai užsibaigs programa. Bet, 

prieš išsiskirstant, norėsime išnagrinėti mūsų suvažiavimo pasekmes ir 
įteikti premijas laimėtojams. 

Primename, kad visas registracijos formas ir platesnė informacija bus 
randama www.skautai.net. Taip pat galite skambinti su klausimais ir 
pageidavimais sesei Alvidai: 708-839-9844 arba broliui Ričardui : 708-839-
4438. Prašau nedelskite ir užsiregistruokite kuo greičiau. Registracija 
vyks tik iki balandžio 7 d. 

Iki malonaus pasimatymo! 
Vis budim! 

sesė Alvida ir brolis Ričardas 

Pirmoji Vašingtono židiniečių 
2007 m. sueiga 

Jau ne kartą mūsų apylinkėje 
buvo žadėta sniego, bet iki šiol nei 
viena pranašystė neišsipildė. Tikė
jomės, kad ir sekmadienį, sausio 21 
d., galėsime numoti ranka į įspėjimą 
apie artėjantį sniegą ir ramiai 
susirinkti sesės Irenos Jankaus
kienės namuose pirmai šių metų 
sueigai. Beveik iki pat išvažiavimo 
nebuvo matyti jokios snaigelės, tači
au, jau einant pro duris, atsivėrė ste
binantis vaizdas - lyg iš netikėtai 
prasivėrusio dangaus pradėjo skubiai 
leistis stambios ir nesitikėtos snaigės. 

Sesė Dalė Lukienė, „Židinio" 
vadovė, pradėjo sueigą. Su liūdesiu 
prisiminėm buvusio mūsų kapeliono 
ata Antano Lapės mirtį. Jis, gilin
damas studijas Catholic university, 

Algimantas Gureckas dalinasi savo 
gausiomis žiniomis apie Lietuvos ir 
Lenkijos istor inius bei pol i t inius 
santykius Vašingtono židiniečig 
sueigoje, 2007 m. sausio 21 d. 

Janinos Čikotienes nuotr. 

buvo net tik Vašingtono lietuvių mi
sijos kapelionas, bet tvirtai įsijungęs 
ir į lietuvių bendruomenės gyveni
mą. Mielai sutiko būti ir „Židinio" 
kapelionu. Jam atvykus į sueigas, 
gvildendavome įvairias dvasines 
temas, o taip pat būdavom informuo
tos apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje, 
supratom jo džiaugsmą dėl vis didė
jančio naujų seminaristų skaičiaus, ir 
jo rūpestį šių seminaristų šelpimu. 
Prelatas Lapė sakydavo, jog jam 
būdavo smagu būti su židinietėmis, 
kad jis, grįžęs į Telšius, būtinai ir ten 
įsteigs tokį būrelį. Telšių seminarijo
je yra planuojamas „Prelato Antano 
Lapės fondas remti Telšių vyskupo 
Vincento Borisevičiaus kunigų semi
narijos seminaristus". Židinietės nu
mato prisidėti savo auka, norėdamos 
pagerbti buvusio kapeliono šviesų 
atminimą. 

Baigiant einamuosius reikalus, 
sesė Irena Jankauskienė ir Aldona 
Kindurienė nustebino seses Dalę 
Lukienę ir Stefą Urban, pasveikin-
damos jas ir įteikdamos po puokštę 
rožių, nes pastarosios apsiėmė labai 
svarbias ir atsakingas pareigas naujo
joje JAV LB Krašto valdyboje. Dalė 
tapo Kultūros tarybos pirmininkė, o 
Stefa - Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė. 

Po to buvo svečio Algimanto 
Gurecko pašnekesys apie Lietuvos ir 
Lenkijos istorinius bei politinius san
tykius. Prieš daugelį metų Stasys 
Lozoraitis, ieškodamas būdų išspręsti 
lietuvių ir lenkų konfliktą, sudomino 
ir A. Gurecką labiau gilintis į šią 
sritį. 

Nukelta į 8 psl. 

Vydūno fondo apdovanojimai Kauno technologijos universitete. Pirmoje 
ei lė je, iš kairės rektor ius prof. Ramutis Bansevičius, Domas Akstinas, 
Snieguolė Jurskyte-Akstinienė, prof. Algirdas Avižienis; antroje eilėje, iš 
kairės Studentų reikalų di rektorė Jovita Vasauskaitė, laureatas Saulius 
Burinskas, laureatė Lina Tutkutė, Studentų skautų organizacijos Kaune 
pirmininkė Aistė Praškevičiūtė ir Korp ! Vytis narys istori jos mokslų dok
torantas Giedrius Globys. 

Š. m. vasario 14 d. Kauno tech
nologijos universiteto (KTU) cen
trinių rūmų rektorato salėje vyko 
Čikagoje esančio Akademinio skautų 
sąjūdžio (ASS) Vydūno fondo apdo
vanojimų įteikimas studentams lau
reatams. ASS garbės nario vardines 
stipendijas laimėjo: inž. Juozo Mil
vydo - informatikos fakulteto magis
trante Lina Tutkutė, o prof. Igno 
Končiaus - fundamentaliųjų mokslų 
fakulteto magistrantas fizikas Sau
lius Burinskas. 

Įteikime dalyvavo KTU rekto
rius prof. Ramutis Bansevičius, KTU 
tarybos narys, pramonininkų kon
federacijos viceprezidentas Algirdas 
Jankauskas, KTU korespondentė su 
fotografu, Studentų reikalų vedėja 
Jovita Vasauskaitė ir dar du studen
tai laimėję Lietuvių fondo stipendi
jas. Buvo malonu, kad atvyko skautų 
atstovai: istorikas Giedrius Globys, 
Kauno akademikų skautų pirmi
ninkė Aistė Praškevičiūtė ir prof. 
Algirdas Avižienis, buvęs Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius. Rek
torius prof. R. Bansevičius visiems 
laureatams įteikė universiteto padė
kos raštus ir pasveikino. Taip pat 
sveikinimo žodį tarė A. Jankauskas 
ir prof. A. Avižienis. 

Vydūno fondo įgaliotinio Lie
tuvoje Edmundo Kulikausko papra
šyta įteikti apdovanojimus, Snie
guolė Jurskyte-Akstinienė supažindi
no susirinkusius su Fondo istorija bei 
jo siekiais. Trumpai pristatė inž. J. 
Milvydo ir prof. Ig. Končiaus asme
nybes. Vydūno fondo vardu pasveiki
no laimėtojus, linkėdama dirbti Lie
tuvos gerovei ir savo gyvenimo kelyje 
vadovautis tomis idėjomis bei verty
bėmis, kurios buvo brangios inž. 
Milvydui ir prof. Končiui. 

Po apdovanojimų, rektorius pa
kvietė į savo kabinetą pabendra
vimui prie puodelio kavos. 

Vydūno fondo pranešimas 

LS Fondas remia 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS 
FONDĄ 

SKAUTYBĖS KELIO* 
TĘSINYS S PSL 
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ATMINTINĖ 
SEIMO ISTORIKAMS 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Vasario gale mūsų spaudoje pa
sirodė žirtių apie LR Seimo susira
šinėjimą su Rusijos Dūma „Vaduo
tojo" paminklo Estijos sostinės Ta
lino centre iškėlimo klausimu. Mūsų 
Seimo Užsienio reikalų komiteto 
(URK) pirmininkas, kurio Maskva, 
atrodo, neturėtų pagrindo apkaltinti 
lietuvišku šovinizmu, paruošė atsa
kymą, kuris buvęs komiteto priimtas 
„be didesnių diskusijų". Tad gal verta 
vis tik padiskutuoti tą klausimą, bent 
jau prie Seimo durų. 

Paminklo klausimu Seimo atsa
kymas, jog tai „yra pirmiausia pačios 
Estijos reikalas", atrodo priimtinu, 
nes, bet kas gali išskaityti šią „diplo
matinę" mintį: ir niekas kitas neturi 
teisės diktuoti, ką suvereni valstybė 
gali, ar negali, savo teritorijoje daryti 
su paminklais. 

Tačiau po to buvusi istorijos 
pamokėlė yra silpnoka. Joje Baltijos 
valstybių okupacijos klausimas iš 
anksto padaromas antraeiliu, po 
„išvaduojamosios veiklos, kovojant 
su naciais". URK (pusbalsiai?) pri
mena Dūmai, kad ta (vadavimo) 
„problema turi ir antrąją pusę, bū
tent Baltijos valstybių okupaciją". 

Juk nuo okupacijų, o ne nuo pa
minklų, viskas prasidėjo. Tai buvo — 
ir tebėra — pirmoji „pusė", kokį 
istorini „medalį" kas bekaltų. O pir
moje jo pusėje net trys Maskvos oku
pacijos ir du sukilimai. Su visu tuo 
susiję tautiniai bei religiniai perse
kiojimai, kalinimai, žudymai, masi
niai žudymai antižmoniška tremtimi. 
Tad genocidas irgi jrašytinas į „pir
mąją medalio pusę". 

O tai tik pradžia istorinės at
mintinės (tomų) Maskvos agresijai 
paminklo byloje. 

Ją papildykime vėliau. Dabargi 
įvertinkime standartinį, mūsų nuolat 
naudotą ir Kremliaus dar kartą, ir 
dar kartą, ir dar kartą ramiai atmes
tą, „penkiasdešimt metų trukusią 
Baltijos šalių okupaciją". Galima 
teigti, jog tas nuolat kartojamas pro
cesas nėra palikęs veik jokio pėdsako 
tiesos apie komunizmą vengiančioje 
pasaulio viešoje nuomonėje. Tad ar 
verta be pakeitimų kartoti tą patį dar 
kartą? 1932-1933 m. Kauno Jėzuitų 
gimnazijos „aštuntokams" istoriją 
dėstė jėzuitas tėvas Fengeris. Svar
biam istoriniam faktui pabrėžti jis 
sugebėdavo ir pabraukti per nosį 
klasės gudragalviams jį išgarsinusiu 
posakiu: „Durniams antrą kartą". 
Ypač Įdomiau skambėdavo, jo vokie
čių ir prancūzų kalbos įtaka į lietu

višką tarimą „duhrrniams". 
Aišku, kad kartojimas gali padėti 

ir „duhrrniams", jei jie nori žinoti 
tiesą. Tačiau tai niekad nepadės 
kremlistams. Jie nėra kvaili ir, bent 
jau nuo Pavlovo šuns laikų, suprato 
psichologinio karo svarbą. Tad Seimo 
URK pirmininkas tik l inksmina 
Dūmą, sakydamas, kad (gal 100-ąjį 
kartą išgirdusi apie 50 metų okupaci
ją?) „Maskva kritiškiau pažvelgs į 
praeitį". („Kauno diena", 2007. 02. 
24) 

Propagandinis karas vedamas ne 
priešą, o likusį pasaulį „įtikinti"! 
Priešą bandoma apgauti arba ap
nuoginti, pasaulio akyse nuplėšiant 
melo rūbą. Tad ir „istorijos pamo
kos", adresuojamos Maskvai, tur i 
būti taikomos pasauliui. Kai mūsų 
teigimai ataidės Maskvoje aplinkiniu 
keliu, tada ir „Maskva" kritiškiau 
pažvelgs į praeitį, nes nenori, kad 
mes skelbtume pasauliui, kiek Krem
liaus valdovai atsakingi už rusų tau
tos aukas, kovojant prieš nacius. 
Paaiškės, kad visų pirma jie drauge 
su naciais ir pradėjo tą karą, užpul
dami Lenkiją. Aišku, kad nenorės pri
minimo, jog Maskvos ir Berlyno ge
nerolai Lietuvos Brastoje (Brest 
Litovsk) priėmė bendrą „nugalėtojų" 
(Lenkiją pasidalinusių) karo pajėgų 
paradą. Ar bereikės priminti, kad po 
to buvo pasidalinta Baltijos valsty
bėmis? O per Lietuvą riedančiais eše
lonais, pagal slaptą susitarimą, SSRS 
aprūpino žaliavomis ir maistu Hit
lerio stiprinamą karinę mašiną. 
SSRS pagalba Reichui nutrūko 1941 
m. birželį, kai pastarojo karo mašina 
atidarė ugnį prieš buvusį karo 
sąjungininką. 

Istorijos smalsuoliams gali būti 
įdomu ir tai, kad, kaip pikti liežuviai 
kalba, SSRS padėjo Pirmąjį pasaulinį 
karą pralaimėjusiai Vokietijai apeiti 
Versalio sutarties draudimą vykdyti 
karinius manevrus: sovietai įsileido 
vokiečius manevruoti savoje teritori
joje. 

Tai tik dalis to, kas priklauso 
„pirmajai medalio pusei", kol galų 
gale ateitų eilė ir karo aukoms bei 
paminklams buvusiuose okupuotuose 
kraštuose. 

Tad Seimo URK, prieš moky
damas Maskvą istorijos, kurią pati 
Maskva parašė, turėtų pasiskaityti 
karų istoriją, mūsų tautos aukų krau
ju ir ašaromis įamžintą Lietuvos 
žemėje ir Sibire. Primintini mūsų 
pasipriešinimai okupantams Vietinės 
rinktinės ir Tėvynės apsaugos rink
tinės kautynėse. Tai žinotina ir 
kitiems pasaulyje. 

Trupinėliai pavasario zylei 
i 

Antai spaudoje ir TV laidose 
prasidėjo diskusija apie trispalvės 
reikalingumą - ar nevertėtų mūsų 
trispalvę vėliavą pakeisti, sugrąži
nant baltą Vytį raudoname fone. 

Ne vėliavą reikia keisti, o himną. 
Užuot „Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu did
vyrių žeme" nūnai daug geriau tiktų 
Anties daina „Zombiai atrieda atidun
da". Žymiai šiuolaikiškiau skamba. 

II 

Gerieji poetai kartais nuspėja 
ateitį - taip dokumentiniame filme 
„Koncertas" yra pasakęs poetas Vy
tautas P Bložė. 

1974 metais Čikagoje išleistoje 
Alfonso Nykos-Niliūno poezijos kny
goje „Vyno stebuklas" yra eilėraštis 
„Barbarai": 

Prie miesto vartų 
Mus pasitinka išsigimęs princas. 

Jo baikščios akys 
Suaižėję nuo mūsų klyksmo ir 

žirgų žvengimo. 
Nuplėšę purpuro apsiaustą ir 

vainiką, 
Užmetame gatvėj mirusiojo rūbą, 
Ir dingsta jis minioj, pilkesnis už 

visus. 

III 

Kai kurie politologai konstatuo
ja, kad šiuos rinkimus vėl gana sėk
mingai laimėjo GRU. Žurnalistė Rūta 
Grinevičiūtė dar prieš rinkimus tin-
klalapyje „Alfa" išplatino informaciją 
apie tai, kad į Vakarus iš Rusijos 
pabėgęs KGB karininkas V Suvo-
rovas pareiškė, jog po Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo GRU 
(Rusijos žvalgyba) itin didžiuojasi 
dviem operacijomis. Pirma - R. Pakso 
prezidentinė rinkimų kampanija. 
Antra - Vytauto Landsbergio nupo-
puliarinimas. 

Po tokių paviešintų informacijų 
kyla daug klausimų. Pvz.: ką Lietu
vos Valstybėje veikia Pocius ir VSD? 
Kokios sąsajos tarp GRU ir šokių 
dešimtuko organizatorių... Irt . t . 

IV 

Prieš r inkimus gana sparčiai 
pajudėjo vienas svarbus nacionalinės 
svarbos projektas — Jono Meko kino 
centras. Projektas, kuris A. Zuoko va
dovaujamų savivaldybės biurokratų 
buvo vilkinamas aštuonerius metus, 

o paskui, staiga — per gan trumpą 
laiką — tapo Artūro Zuoko tinklala-
pio kelrode žvaigžde. Neblogas išmis-
las tie rinkimai, kai pagalvoji... 

Aš, kaip šios paikos idėjos inicia
torius, galiu tik linksmai pasidžiaug
ti, matydamas, kaip švelniai, be cere
monijų yra nugvelbiami projektai. Ta
čiau ir džiaugiuosi — nes toks centras 
Lietuvai tikrai reikalingas. O jei jame 
tvarkysis kiti, tai irgi nieko blogo, 
gerų darbų po saule visiems užteks. 

Daugelis pažįstamų sako, kad 
būtų balsavę už konservatorius, jei 
ne Masiulis-Filadelfijus. Konservų 
dėžutės nelankstumas — jau seniai 
visiems matoma problema. Itin trum
paregiška buvo į miesto vadovo pozi
cijas iškelti žmogų, kuris padoraus 
sakinio nesurezga. O visą rinkiminę 
kampaniją grindė gąsdinimais, nei
giniais ir keršto 'ambicijomis. Ačiū 
Dievui, kad ir kitų partijų lyderiai ne 
geresni. 

Ir vis tiek balsavau už konservus, 
tik „nereitingavau" Masiulio. Iš kelių 
blogybių renkies mažiausią. O taip 
norėtųsi rinkti kokią nors gėrybę. 

VI 

Labai norisi Lietuvoje matyti ką 
nors gera. Pvz., pavasario saulė. Pvz., 
žmonių veidai Vilniaus knygų mugė
je. Jie visiškai kitokie nei per TV 
„dvyračių" patyčiose ar bulvarinių 
laikraščių vedamuosiuose. Jie ramūs, 
džiaugsmingi. Žmonės su vaikais. 
Skaitantys knygas, besišviečiantys ir 
besidžiaugiantys. 

VII 

Kartais pagalvoji, kad Lietuva -
tokia keista šalis, kuri nemoka kon
struktyviai dirbti laisvės sąlygomis. 
Okupacijos, pavojaus sąlygomis -
viskas sekasi lyg ir žymiai geriau. 
Tarsi kokia mieganti gražuolė - guli 
dabar karste visa graži ir laukia, 
kuris iš keturių princų ją pažadins — 
Paksas, Zuokas, Masiulis ar Paleckis. 

Pabaigoje norisi dar sykį pacituot 
A. Nyką-Niliūną: 

Snieguolės miego 
Nesudrumstė joks princas: 

ją suėdė 
Darbšti kandis. Tai ją, ne 

karalaitę, 
Mes saugome su mirusiais 

nykštukais. 

JAUNIEJI ŪKININKAI PALANKIAI VERTINA ES PARAMOS ADMINISTRAVIMĄ 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Remiantis statistine informacija, 
pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendro
jo programavimo dokumento (BPD) 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės prio
ritetą, skirstant Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų paramą ir 
toliau didžiausio susidomėjimo su
laukia priemonė „Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas". Per šiuos trejetą metų 
677 jaunieji ūkininkai su Nacionaline 
mokėjimo agentūra (NMA) prie 
Žemės ūkio ministerijos yra pasirašę 
sutarčių, jų bendra paramos suma 
siekia 55 mln. 728 tūkst. litų ir jau 
išmokėta 53 ml. 237 tūkst. litų. 

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui iš 
viso per 2004-2006 m. laikotarpį buvo 
skirta 56 mln. 396 tūkst. litų. Susido
mėjimas šia paramos priemone atsi
rado jau nuo pat pradžių: 2004 m. bu
vo gautos 375 paraiškos, jų suma įver
tinta 30 mln. 787 tūkst. litų, o užper
nai - 378 paraiškos 31 mln. 654 tūkst. 
litų sumai. Paramą pagal šią priemo
nę gali gauti ne vyresni kaip 40 metų 
sulaukę ūkininkai, oficialiai įregistra
vę savo žemės ūkio ir kaimo valdas. 

Sėkmę lėmė nauja t echn ika 

Dar 2005 m. vasaros pabaigoje 
sutartį dėl ES struktūrinių fondų 

paramos su NMA pasirašęs Anykščių 
krašto, Viešintų kaimo jaunasis ūki
ninkas Leonardas Rinkevičius nes
lėpė pasitenkinimo lygiai prieš metus 
gautais pinigais. Už daugiau nei 86 
tūkst . litų jis įsigijo naujintėlaitį trak
torių, skirtą žemei apdirbti. 

„Nusipirkus šią techniką darbo 
sąlygos akivaizdžiai pagerėjo. Anks
čiau gi ūkininkaudamas su senąja, 
mažiau našesne technika bei padar
gais, nespėdavau visų darbų laiku 
atlikti, o dabar viskas kaip iš pypkės 
eina", - pasigyrė Leonardas. Paramą 
jaunasis ūkininkas gavo pagal beveik 
prieš porą metų parengtą savo inves
ticinį projektą „Grikių ūkio įkūrimas 

ir plėtra nenašiose žemėse". Ši para
ma, pasak L.Rinkevičiaus, ypač ver
tinga, nes suteikė daugiau jėgų, ryžto 
ir noro toliau dirbti, plėsti savo ūkį. 
Vien dėl to, net nedvejodamas, jis 
prieš porą metų žemės valdas pra
plėtė iki 167 ha. Jo įsitikinimu, be 
tokios paramos įsigyti brangią tech
niką ir sėkmingai plėtoti savo veiklą, 
vargiai būtų įmanoma, ypač jau
niems, pradedantiems ūkininkams. 

Parama bus įsisavinta laiku 

Sėkmingai įgyvendindamas savo 
projektą, L. Rinkevičius taip pat 
džiaugėsi, Nukelta j 8 psl. 
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NENURIMSIME DĖL TRISPALVĖS 

ACIU VLADUI KRIVICKUI 
Labai ačiū Vladui Krivickui už 

straipsnį „Sovietmečio kapsulėje". 
Jei ne jis, nebūčiau susipažinęs su 
„New York Times-" meno kritiko 
Benjamin Genocchio recenzija apie 
dviejų lietuvių fotografų darbus, iš
statytus Jane Voorhees Zimmerli Art 
Museum. Tai nereiškia, kad bet kurio 
nelietuvio recenzija apie lietuvių li
teratūrą, meną, musiką yra paskuti
nis žodis apie tų kūrinių vertę, bet 
šiuo atveju B. Genocchio savo trum
poje recenzijoje labai tiksliai apibūdi
no mūsų fotografijos meistrų darbus, 

atsižvelgdamas į tos epochos aplin
kybes. O V Krivickas įžvalgiai pa
ryškina skirtumą tarp tikrojo meno ir 
ideologizuotojo. Gaila, kad to net da
bar nesuvokia ar nenori suvokti kai 
kurie komunistinių stabų lipdytojai, 
kurių „kūriniai" išstatyti Grūto par
ke, už tą išstatymą reikalaudami 
atlyginimo, tartum jiems okupantas 
ar jo pakalikai anais laikais nebūtų 
atlyginę. 

Juozas Gaila 
Ellicott City, MD 

SVEIKATOS SKYRIUS 
„Drauge" antradieniais spausdi

namas „Sveikatos klausimais" pus
lapis pastaruoju metu tapo labai 
laukiamas. Labiausiai dėl dr. Daliaus 
Kedainio straipsnių, kurie yra pa
prastai, eiliniam žmogui supranta
mai parašyti, aiškūs, taip gerai pris
tatantys sveikatos problemas ir jas 
sprendžiantys, kad kiekvieną išsiker
pu ir pasilaikau (kas žino, kuomet 

gali prireikti, ypač apie insultą ir 
Širdies ataką). Savo draugam ir pažįs
tamiem siūlau „Draugą" užsiprenu
meruoti, nes niekur kitur tokių gerų 
sveikatos patarimų nėra. Ačiū 
„Draugui" ir dr. Kedainiui už vertin
gus straipsnius. 

Algirdas Z. Gaidelevičius 
Chicago, IL 

KAŽIN KAS NE TAIP 
Paskutinėmis dienomis atsklei

dus „Draugo" pirmąjį puslapį kažin 
kas rie taip. Anksčiau nebūdavo, 
kad pirmame puslapyje spausdintų 
straipsnius apie kepyklos problemas, 
žmogžudžius, narkomanus, politikų 
orumą. Užtenka, kad mus tokiomis 
žiniomis maitina TV žinios. Ar dir
bančios žurnalistės (ar redaktorės) 
nenutuokia, kad yra svarbesnių temų 
straipsnių. Susidaro įspūdis, kad 
norima „Draugą" nuvertinti, padary
ti sensacijų laikraščiu. Su tokiais 
straipsniais nepritrauks naujų, bet 
atbaidys dar likusius skaitytojus. 
Labai pasigendu vaizdžių ir įdomių 
Danutės Bindokienės vedamųjų. Kas 
galės ją pakeisti? 

Kaip keista, kad praėjus 17 m. 
nuo Nepriklausomybės, dar teberašo
ma savotiškai: „šios mokslo Šven
tovės bibliotekoje saugomas Šventa
sis rankraštis datuotas 800 metais iki 
mūsų eros, — viena seniausių knygų 
pasaulyje" Kaip suprasti tokią datą? 

Gerai, kad dar nespausdina kul
tūros priede dabartinės Lietuvos lite
ratūros straipsnių, kurie nepasižymi 
gilia ir reikšminga mintimi. Juos 
paskaičius stebies už ką jie gauna 
valstybines premijas. 

Daug rūpinamasi apie lietuvių 
kalbos rašymą. Bet kada išmoksime 
gerbti kitų žmonių patį asmeniškiau

sią žodį — vardą ir pavardę? Iš sve
timtaučių sulietuvintų pavardžių ga
lime sudaryti mįslių sąrašą. Štai jis: 
Žanas Ogaustas Engras, Deividas 
Hoknis, Clivas Staples Levis, Krisas 
Meritas, Auri Matisas, Marija Alia-
kokaitė, Donaldas Trumpas, Fren
kas Loidas Raitas, Hytrou, Naujasis 
Džersis ir t.t. Tai žinomų asmenų 
vardai, pavardės ir vietovės. Manau, 
kad labai lengvai galima šią problemą 
išspręsti parašius asmens tikrą vardą 
ir pavardę, o skliausteliuose parašyti 
tarimą. Ar kalbos žinovai nepagalvo
ja, kad jiems atvykus į svetimą kraštą 
niekas neiškreipia jų vardus ir pa
vardes. 

Kartą lietuvaitis pasakė, kad mes 
kalbame carine lietuvių kalba. Nepri
simenu, kad gimnazijoje (Vokietijoje) 
ir Amerikoje būtų mus mokę carinės 
lietuvių kalbos. Tiesa, kad lietuvių 
kalbos kūrėjas ir vienas iš žymiausių 
kalbininkų praktikų Jonas Jab
lonskis gimė prie caro - 1860 m., bet 
jis mirė nepriklausomoje Lietuvoje 
1930 m. Kaune. 

O dėl Lietuvos trispalvės pakeiti
mo, norima parodyti, kad tokios 
nepriklausomos (tarpkarinės) Lie
tuvos nebuvo. Gal kai kam patogesnė 
ir mielesnė raudonos spalvos vėliava? 

Saulė Jautokaitė 
Palos Hills, IL 

KODĖL? 
Kodėl „Drauge" nėra Danutės jų atsisakė? Malonėkite paaiškinti. 

Bindokienės vedamųjų? Ar „Drau- Rita Kavolienė 
gas" — užsienio lietuvių dienraštis — Carlisle, PA 

r 
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Ar kada buvo toks lietuvių su
bruzdimas, kaip pasikėsinus — ar tik 
žadėjus pasikėsinti — į Lietuvos 
trispalvę? „Draugo" apklausa susi
laukė daugiau kaip tūkstančio 
atsiliepimų už trispalvę ir tik 4 — už 
jos pakeitimą. Nors apklausa pasi
baigė su praėjusiu sekmadieniu, t.y. 
kovo 11 d., bet atsakymai, ypač 
paprastais laiškais, dar tebeplaukia į 
redakciją. Tad palauksime dar šią 
savaitę prieš padarant suvestinę apie 
apklausą ir lietuvių pažiūras tris
palvės atžvilgiu apskritai. Viena 
tikrai aišku: tos trys „brangiausios 
spalvos" yra taip giliai jaugusios į 
kiekvieno lietuvio pasąmonę ir ge
nus, kad jų pakeisti Jau niekam ne
valia". 

Kitą trečiadienį pateiksime dau
giau ištraukų iš gautų laišku, nes 
apklausa jau bus užsibaigusi. Įdomu 
tai, kad, nors buvome paminėję, kad 

atsakiusiems nereikia pasirašyti savo 
vardo ar pavardės, tikrai bent 99 
proc. atsiliepusiųjų pasirašė ir vardu, 
ir pavarde, ir net pateikė savo adresą. 

Ačiū visiems — Jūsų meilė 
tėvynei Lietuvai ir jos gražiajai 
trispalvei įeis į mūsų tautos istoriją, 
kaip labai Šviesus jos tarpsais. Verta 
pažymėti, kad mūsų pastangos ne
liko nepastebėtos ir Lietuvoje. Anks
čiau trispalvės klausimo niekas ten 
viešai nediskutavo, o dabar ir inter-
neto svetainėse, komentaruose ir kai 
kurioje spaudoje plačiai kalbama, kad 
trispalvė yra Lietuvos nepriklau
somybės ženklas ir jos liesti nevalia. 
Esame tikri, jeigu būtų sumanyta 
ruošti referendumą trispalvės klau
simu, Lietuvos gyventojai griežtai 
pasisakytų prieš jos pakeitimą bet 
kokia kita vėliava. 

Danutė Bindokienė, 
„Draugo" vyr. redaktorė 

LAUKIAME DRAUGIŠKO ATSAKYMO 
Si ilgalaikė „Draugo" prenume- Manyčiau, jei ne kas daugiau, tai 

ratorė norėtų žinoti, kodėl dienraščio bent paprastas draugiškumas reika-
redakcija ir leidėjai taip ilgai neat- lauja paaiškinti lojaliesiems prenu-
sako į skaitytojų užklausimus, kas meratoriams ir skaitytojams, 
atsitiko su „Draugo" vedamaisiais, 
„Zalianykščiu" ir „Julijos K." virtu- Ritonė Rudaitienė 
ve, kurių taip labai pasigendame. Lemont, IL 

LAISVOJO PASAULIO DIENRAŠTIS 
Anksčiau „Draugas" save laikė 

„Laisvojo pasaulio lietuvių dien
raščiu". Dabar „Draugo" leidėjams 
kažkodėl užkliuvo Danutės Bindo
kienės vedamieji straipsniai ir, be to, 
atrodo, ji buvo atleista iš pareigų. 

Danutė Bindokienės puikūs ve
damieji, kaip, pvz., „Negriaukime sa
vomis rankomis" apie Švč. M. Ma

rijos Gimimo bažnyčią Čikagoje, 
teisingai patarė skaitytojams neap
leisti savo parapijų. D. Bindokienė 
buvo labai taktiška ir rašė tik teisybę. 
Dėl dalies leidėjų sprendimo, pa
daryto viso „Draugo" vardu, „Drau
gas" nustos skaitytojų pasitikėjimo. 

Gediminas Indreika 
Chicago, IL 

VERTA ATSAKYTI 
Jau keletą kartų anksčiau skai

tytojų laiškuose (juo labiau tuose, 
kurių iš esmės negalime spausdinti, 
nes jie „per aštrūs") pasigirdo prie
kaištas, kad „niekas nieko nepaaiški
na, kas 'Drauge' vyksta". Paaiški
nimą buvo žadėję parūpinti „Drau
go" leidėjai — Lietuvių katalikų 
spaudos draugija. Be abejovnętrukus 
toks pareiškimas ir bus padarytas — 
jeigu uždelstas, tai, tikrai dėl svarbių 
priežasčių. O kol toks pareiškimas 
bus išspausdintas, aš asmeniškai 
tegaliu pasakyti: kovo 30 d. tikrai 
turiu palikti „Draugą" (tikėkite — ne 
savu noru). Vyr. redaktore esu iki tos 
datos. 

O tiems skaitytojams, kurie pasi
genda „Mūsų virtuvės" (trečiadienį) 
ir „Mūsų daržai ir darželiai" skilčių 
(antradienį), dabar prisipažinsiu: ir 
„Draugo" šeštadieninio priedo redak
torė, ir Žalianykštis, ir Julija K. yra 
vienas ir tas pats asmuo, t.y. D. 
Bindokienė. Kai susidarė „kompli
kacijų" rašyti vedamuosius, lioviausi 
rašyti ir į tuos du skyrelius. Kadangi 
jie abu buvo labai populiarūs, tikiuo
si, kad ilgainiui vėl pasirodys „Drau
ge", tik, žinoma, jau nebe Žalia-
nykščio ar Julijos K. vardu. Nuošir
džiai dėkoju visiems už palankumą, 
kantrybę ir mano straipsnių skai
tymą. 

SIŪLAU NESKRAJOTIPADEBESĖLIAIS 
2007 m. vasario 19 d. „Floridos 

lietuvių biuletenyje" (redaktorė Jū
ratė Miklienė) po aprašymo apie 
Daytona Beach, Florida veiklą, prie 
„Redakcijos pastaba", reikia paaiš
kinimo. 

Daytona Beach telkinyje Aldonos 
ir dr. Sandargų pastangomis susibūrė 
būrelis lietuvių socialiniam paben
dravimui. 

Atvykus į Daytona Beach dau
giau lietuvių, dr. V Majauskų šeimos 
bute sukviestas būrelis naujųjų at
vykėlių nutarė įsteigti JAV LB 
skyrių. Tarp Lietuvių Bendruomenės 
ir Lietuvių klubo pradžioje buvo 
šioks toks nepasitenkinimas, bet jis 
greitai išnyko. Abi organizacijos vei
kė darniai: bendruomenė ruošė Va
sario 16 minėjimus ir Birželio trėmi

mų prisiminimus, o klubas — sekma
dienio pamaldas ir vaišes. Tiek į 
vieną, tiek į kitą renginį rinkdavomės 
visi. Sumažėjus žmonių skaičiui, 
buvo bandoma susijungti, bet... 

Primesti Bendruomenei „pa
laipsnišką bendruomenės griovimą" 
yra neatsakingas redaktorės išaiški
nimas. Sakyti, kad Daytona Beach 
yra „gausi vietovė", yra redaktorės 
Miklienės „skrajojimas padebesė-
liais". Ateityje siūlyčiau redaktorei 
nerašyti iš „sakė-pasakė", bet pa
laukti oficialaus pranešimo iš pati
kimų narių. 

Beje, vasario 16 d. aukos buvo 
renkamos ne Lietuvių, bet Tautos 
fondui. Sėkmės sunkiame redaktorės 
darbe. 

Birutė Kožicienė 

http://WWW.WCev1450.com
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„Jei būčiau krikščionis' - melsčiausi" 
Siaurės Europos studentijos susitikimas 

* Vasario 8 - 11 d. Stokholme vyko 
kasmetinis šiaurės šalių studentų 
krikščionių organizacijų rengiamas 
žiemos susitikimas - Nordic Winter 
Meeting 2007. J a u tradiciškai to
kiame renginyje, be suomių, švedų, 
danų ir norvegų, Vilniaus akademi
nio ev. liuteronų jaunimo draugijos 
siuntimu, dalyvauja atstovai ir iš 
Lietuvos, šįsyk - trys liuteronai ir du 
reformatai: Aina Beržinytė, Marius 
Macevičius, Gediminas Pulokas, Vil-
gailė Striužaitė ir Vykintas Striužas. 
Pirmą kartą mūsų atstovai tokiame 
susitikime dalyvavo kaip visateisiai 
dalyviai - pernai rudenį Vilniaus aka
deminio ev. liuteronų jaunimo drau
gija (LELB Jaunimo centro pada
linys), pirmoji iš Baltijos valstybių, 
tapo Siaurės Europos studentų krikš
čionių tarybos (NCC) nare. Latviai 
bei estai šįkart nuo renginio „nusi
muilino", - ar dėl organizacinių, a r 
dėl kokių kitų priežasčių į pastarąjį 
susitikimą Stokholme savo atstovų 
jie nė nebandė siųsti. Šiųmetinio žie
mos susitikimo tema: „Dvasinis ak-
tyvizmas - budistų ir krikščionių 
dialogas susitelkiant ties ekologijos, 
smurto nenaudojimo bei teisingumo 
klausimais". 

Pagrindinės dvi renginio vinys 
(neskaitant įvykusio NCC valdybos 
narių posėdžio, kuriame dalyvavo 
mūsų atstovas toje valdyboje Vykin
tas Striužas) - susitikimas su budistų 
vienuoliu, intelektualu bei visuo
menininku iš Tailando, Sulaku Siva-

Budistas vienuolis iš Tailando 
Sulak Sivaraksa 

raksa bei vieša akcija vardan taikos 
(konkretus akcijos turinys ir forma 
turėjo būti mūsų pačių, renginio da
lyvių, suplanuoti susitikimo metu). 
Be abejo, aplink šiuos du įvykius su
kosi ir įprasti tokių susitikimų paly
dovai, - diskusijos, dalinimasis patir
timi, vienas kitas pranešimas, maldos 

bei meditacijos (susitikime dalyvavo 
ir keletas į budizmą atsivertusių 
švedžių), vakariniai pasisėdėjimai. 

Plačiau ir apsistosiu ties ką tik 
čia įvardytais dviem svarbiausiais 
susitikimo akcentais. 

Prisipažinsiu, nors ir suvokiau, 
kad'budizmas, - kaip, beje, ir krikš
čionybė, - yra labai įvairialypė ir 
marga religija, tačiau pasąmoningai 
buvau įsitikinęs, jog „idealiam" bu
distui pirmiausia turi rūpėti asmeni
nis išsivadavimas iš reinkarnacijos 
ciklo bei meditacija, o tai, kas vyksta 
aplinkui, - jam jei ir ne dzin, tai bent 
jau pakankamai antraplanis reikalas, 
pasinėrimas į kurį kaip tik gal net ir 
skatintų prisirišimą prie dalykų, nuo 
kurių taip norima išsivaduoti. Tokį 
mano įsivaizdavimą gerokai pakore
gavo minėtasis budistų vienuolis 
Sulak Sivaraksa, - beje, už savo ak
tyvią visuomeninę veiklą jis yra pel
nęs Teisingos gyvensenos bei Ghandi 
tūkstantmečio apdovanojimus, buvo 
nominuotas ir Nobelio taikos premi
jai. Tiesa, šis mahajanos budizmo 
išpažinėjas leido suprasti, jog esama 
ir tokių budistų vienuolių, kuriems 
apibūdinti mano turėtasis stereotipas 
visai tiktų. Kaip bebūtų, savo patirti
mi besidalinusio prelegento manymu, 
tiek „budistinio" nušvitimo siekian
tieji, tiek ir krikščionys neturėtų 
užmerkti akių, matydami aplinkui 
mus tarpstančias socialines proble
mas ir šiuolaikinio pasaulio skau
dulius. 

Anot pranešėjo, atsisakymas var
toti smurtą dar nereiškia, jog turi bū
ti toleruojamas neveiklumas. Juk ir 
pats Buda, pasiekęs nušvitimą, nenu
sigręžė nuo žmonių. Budizmas moko, 
kad kiekvienas veiksmas, įtakojantis 
mūsų karmą, pasireiškia trejopai: per 
kūną, kalbą ir protą. Vis dėlto, tiek 
kūniški, tiek per kalbą pasireiškian
tys veiksmai visų pirma kyla iš žmo
gaus mąstymo. Tad ir smurtas bei 
neteisybė pirmiausia kyla mąstymo 
plotmėje. Mentalinis smur tas taip 
pat randasi trejopai: iš godumo, ne
apykantos ir klaidingo nusistatymo 
ar nežinojimo. Budizmas, be abejo, 
moko, jog šiuos tris nuodus galima 
įveikti. 

Greta kitų dalykų tokios budiz
mui svarbios sąvokos, kaip nesava
naudiška meilė, atjauta ir dvasinė 
pusiausvyra yra negalimi ar netenka 
prasmės, jei užmerkiamos akys šiuo
laikinį pasaulį kamuojančių skau
dulių akivaizdoje. Pranešėjas daug 
dėmesio skyrė s t ruktūr inės prievar
tos aptarimui. Struktūr inė prievarta 
- tai prievarta, kurią mes paveldime 
kartu su savo kultūrų ir visuomenių 
sąrangos struktūromis. Visuomenėse 
ji būna taip giliai įsišaknijusi, jog 
neretai net lieka nepastebima ar tie
siog ignoruojama. Būtent iš šios per
spektyvos nemažai krit ikos žodžių 
susilaukė ir šiuolaikinis globalizacijos 
modelis, ir vis labiau ir labiau visuo
menės skatinamas vartotojiškumas. 

N u k e l t a į 11 psl. 

Ir mums labai rūpėjo pats kalnas, kadangi 
buvome girdėję, jog tūkstančiai, jei ne daugiau, 

japonų ir lankytojų, užkopia ant to kalno viršūnės. 
Sužinojome, kad kopimas į viršūnę yra padalintas į 
dešimt sekcijų (stočių), ir kad nuo pat apačios iki 
viršūnės užtrunka apie devynias valandas, ir tik 
penkias — grįžti atgal. Kiekvienoje sekcijoje yra 
trobelės, kuriose galima sustoti pailsėti, arba net ir 
pernakvoti. Kopimo sezonas labai trumpas, tik du 
mėnesiai, nes ir liepos mėnesį vidutinė oro tempe
ratūra kalno viršūnėje yra tik 41CF. Kad kopti į Fuji 
nėra lengva, galėjome spręsti iš šio japoniško 
posakio: „Jei nekopsi į Fuji nors vieną kartą, būsi 
kvailas, bet jei kopsi du kartus, būsi dvigubai 
kvailas". 

Vis dėlto nutarėme pabandyti. Anksti iš ryto 
autobusas mus nuvežė iki 5-os kopimo stoties 

JAPONIJA 
PRIEŠ 25 METUS 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.12 

m——mm++ 

Tokyo centras - Ginza. 

| riuko ramiame vandenyje stebėjome puikų Fuji 
lll kalno atspindį. Ir visas tas malonumas tik 60 dol. 

§111 už naktį, bet tai buvo prieš 25 metus. Sako, kad 
llff Ashi ežeriukas neužšąla nei žiemą, nors slidinėji-

Į mo sąlygos tada yra puikios. 

j „Bullet" traukinys 

Kitas mūsų sustojimas turėjo būti Nagoya 
miestas, nuo Tokyo traukiniu apie 227 my-

(7,677 pėdų aukščio), ir iš ten pradėjome palengva lios. Nutarėme pamėginti garsųjį Japonijos „bullet 
žingsniuoti kalno viršūnės link, tikėdamiesi dar tą train", arba japoniškai — Shinkansen, tuo metu 
pačią dieną ir grįžti. Tiesa, taip ir atsitiko, tik deja, buvo maksimalus greitis iki 130 mylių per valandą, 
grįžome, nuėję vos tik penkias mylias, viršūnės Vėliau teko girdėti, kad nuo 1996 m. tie traukiniai 
nepasiekę, nes jau 7-oje stotyje pastebėjome, kad važiavo jau 186 mylių/vai. greičiu. Mums pakanka-
mūsų vasariniai batukai to kopimo neatlaikys, nes mai imponuojantis buvo ir 130 myl./val. geitis, 
akmenys, smėlis ir žvyras juos jau gerokai buvo kuriuo iš Tokyo į Nagoya be sustojimų nuvažiuoja-
„apkramtęs". ma per 2 vai. ir 3 min. Jei reiktų važiuoti tuo pačiu 

Kad skaitytojas negalvotų, jog ne mums į to- „Shinkansen" traukiniu, kuris stoja bent dešimty-
kius kalnus buvo lipti, nors tada dar buvome je stočių, užtrunka valanda ilgiau, 
pakankamai jauni, turiu pasigirti, kad daug metų Nusipirkę bilietus su mums paskirtomis vie-
vėliau abu įkopėme į Mt. Rose, NV, kalną, maždaug tomis, atsistojome perone ir laukėme traukinio. Jis 
tokio paties aukščio kaip ir Mt. Fuji. Prisimenu, atvažiavo minutės tikslumu ir sustojo taip, kad 
kai kopiant į Mt. Fuji kalną, sutikome grupę japo- durys, artimiausios mums skirtoms vietoms atsira-
nų mokinių, vedamų mokytojo, grįžtančių namo. do tiesiai prieš mus. Jokio bėgiojimo, jokio ieškoji-
Jie visi dėvėjo t inkamus po kalnus laipioti batus, mo, kur mūsų vagonas, kur mūsų vietos. Buvo tik-
Užkalbinau mokytoją angliškai, ir supratau, kad jis rai įspūdinga, nors mums ir neįprasta. Traukiniui 
nelabai mane suprato. Tai pamatę, vaikai pradėjo pradėjus važiuoti visu greičiu, buvo sunku įžiūrėti 
juoktis, vos ne pirštais į savo mokytoją rodydami, pro langus į nepaprastai greitai praskriejančius 
šaukė: „English teacher". 0 ar kas gali būti japo- miestelius taip, kad po kurio laiko beveik pra-
nui. ir dar mokytojui, nemalonesnio, kaip prarasti dėjome norėti, jog traukinys sulėtintų savo greitį ir 
savo orumą (lose your face). duotų mums progą pasigėrėti pro langus praskren-

Nors kalno ir nenugalėjome, turėjome daugiau dančia gamta bei šiaip vaizdais. Traukinys nesu
laiko apžiūrėti šią gražią apylinkę. Didžiulis lėtėjo, už tai Nagoya pasiekėme jau per dvi valan-

parkas apsupa visą Fuji kalną. Jam priklauso ir vi- das. 
sas Izu pusiasalis, vasaros metu tikras rojus sto- Tuo laiku „Shinkansen" t raukinys važiavo 
vykiaatojams, meškeriotojams ir nardytojams. Mes nuo Tokyo iki Hakata, jau ne pagrindinėje Honshu 
pasirinkome Hakone miestelį prie tarp vulkaniškos saloje, bet kitoje — Kyushu, 730 mylių ilgumo Įmi
ki :mės kalnų įsprausto Ashi ežeriuko. Vaikštant ja. Turėjome JNR „Railpass" su neribotu naudo-
apiink ežerą, matėme nemažai karšto vandens šal- jimu per 14 dienų. Kai užštampavo mūsų „paso" 
tiniu. Kurių garai mums šiek tiek priminė Yellows- pirmo panaudojimo datą, pastebėjau, kad tai buvo 
tone parką. Dienos metu visose pašlaitėse dar žy- 57.6.24 data, o ne mums įprasta 82.6.24. Pasirodė, 
dėjo vyšnios, azalijos ir auksaspalvės lelijos. Einant kad dar daug kur Japonijoje metai buvo skaičiuoja
ma Krante, užsukom ir į Hakone Tarptautinį kai- mi nuo tuometinio imperatoriaus pirmųjų sosto 
mėlį, kur yra pavaizduotos net 27 tautų tipiškos perėmimo metų, ir tai buvo 1925 metai, kai Hiro-
gyvenimo sąlygos, įskaitant ir kiekvieną to krašto hito tapo imperatoriumi. Vos nesutapo su mano 
etniniais rūbais aprėdytą lėlę. Į pavakarį Ashi eže- gimimo diena! Bus daugiau. 
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MIESTO PANORA 
- Pašto paslaugos Čikagoje — 

apgailėtinos 

Neseniai atlikto "U. S. Postai 
Service audito metu nustatyta, jog 
Čikagos miesto bei apylinkių ribose 
pašto paslaugų kokybė — vidutiniš
ka. Tuo tarpu pagal siuntinių, kurie 
adresatą turėtų pasiekti per vieną 
parą pristatymo statistiką Čikaga 
yra paskutinėje vietoje visose JAV 
„First-class", kitaip tariant, įpras
tiniai laiškai, išsiųsti Čikagos miesto 
ribose adresatą kitą dieną pasiekia 
tik 91 proc. visų atvejų. Likę laiškai 
arba atkeliauja pavėluotai, arba pa
siklysta ir pristatomi neteisingu ad
resu. Iš Čikagos kilęs Kongreso na
rys Danny Davis, dirbantis pako
mitetyje, atsakingame už pašto pa
slaugų priežiūrą, teigė darysiąs vis
ką, kas nuo jo priklauso, kad pašto 
sistema Čikagoje pagerėtų. 

Už elektrą atsiskaitė dėžėmis 
centų 

Robert Hancock taip pasipiktino 
vis augančiomis elektros kainomis, 
kad nusprendė originaliai „atker
šyti" elektros tiekėjams — kompani
jai ,,Ameren". Žmogus banke išsikei
tė 52,000 vieno cento monetų, supa
kavo jas į dėžes ir jas, kaip užmo
kestį už suvartotą elektrą, nusiuntė į 
„Ameren" būstinę. Dėžės svėrė 315 
svarų. Pasak R. Hancock, naujausia 
jo sąskaita už elektrą net tris kartus 
viršijo gautąją ankstesnį mėnesį. 

Irako veteranai pasmerkti 
kovai su biurokratija 

Buvusi demokratų kandidatė į 
Senatą Tammy Duckworth tvirtina 
pasibaisėjusi sąlygomis, kuriomis gy
domi iš Irako į tėvynę parskraidinti 
sunkiai sužeisti karo veteranai. T. 
Duckworth, pati netekusi kojų Irake 
po to, kai jos pilotuojamas sraigtas-
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Viena iš Biblijos perrašinėtojų Sally Mae, palinkusi prie savo kūrinio. 
Saint John's Uni versi ty nuotr. 

parnis buvo pašautas granatos, ir 13 
mėnesių praleidusi liūdnai pagarsė
jusioje Walter Reed veteranų ligoni
nėje, žurnalistams sakė, jog ligoninė
je veteranai susiduria su pervargu
siais darbuotojais, prastai vykdoma 
apskaita bei begaline biurokratija. 

„Mano vyras, taip pat karinin
kas, man besigydant nesitaikstė su ta 
siaubinga biurokratija. Tačiau ne 
kiekvienas turi tam būtinos ištver
mės bei patirties. Ką daryti 19 metų 
vaikinui, kuris Irake patyrė galvos 
traumą, armijoje išbuvusiam vos pus
metį?", — retoriškai klausė karo ve
teranė. 

T. Duckworth teigimu, VValter 
Reed ligoninėje sunkiai sužeisti ka
riai neretai serga depresija bei patiria 
potrauminio streso sindromą. Tačiau 
ligoninėje jiems toli gražu ne visuo
met suteikiama psichologų pagalba. 
Kai kurie veteranai yra taip palaužti, 
kad net negali rasti jėgų ateiti į pro

cedūras. Niekas dėl to per daug nesi
jaudina bei neveda procedūrų žurna
lų, kaip kad būtina kiekvienoje tvar
kingoje ligoninėje. 

L e n k t y n ė s dėl 2016 m. 
Ol impiados įsibėgėja 

Neseniai buvo pranešta, kad Či
kagos parkų tarnyba Douglas Park 
žada pastatyti plaukimo baseiną, ku
ris būtų naudojamas 2016 m. Olim
piadoje, jei Čikaga iškovotų teisę ją 
rengti. Negana to, prieš keletą dienų 
ta pati tarnyba patvirtino, kad pres
tižiniame Lincoln Park rajone pla
nuojama pastatyti tekančią upę pri
menantį baseiną, kuriame Olimpia
dos metu vyktų kajakų ir kanojų var
žybos. 

Be to, pasibaigus Olimpiadai, pa
starasis atrakcionas nebūtų demon
tuotas. Juo galėtų mėgautis pramo
gauti norintys miestiečiai. 

Wrigleyville rajone — benamės 
išpuolis 

Praėjusį šeštadienį Wrigleyville 
rajone gaisro metu žuvo žmonės. Iš 
pradžių šios nelaimės priežastys bu
vo neaiškios, tačiau dabar bylą ti
riantys pareigūnai mano, kad pasta
tą, kuriame gaisro metu buvo keturi 
žuvusieji, sukėlė psichiškai nesveika 
bnamė. Ją policija sulaikė netrukus 
po to, kai ugniagesiai užgesino visą 
namą apėmusią ugnį. Moters dra
bužiai buvo prisigėrę dūmų kvapo, ji 
nerišliai kalbėjo apie ugnį, jai iš akių 
ropojančius vabalus bei girdimus bal
sus. 

Policijos nuovadoje pareigūnams 
po kurio laiko pavyko atskirti prasi
manymus nuo tiesos. Nors moters 
poelgio motyvas nežinomas, pareigū
nai beveik neabejoja, kad pastatą ji 
padegė tyčia, kaip katalizatorių pa
naudojusi žiebtuvėliuose naudojamą 
degų skystį. 

Bibliją leidžia ta ip , kaip prieš 
Gutenbergą 

Čikagos „First United Methodist 
Church", įsikūmsioje miesto kilpos 
(,,Loop") rajone demonstruojamos 
neįprastos Biblijos ištraukos. Šventa
sis Raštas, kurį galima apžiūrėti mi
nėtoje bažnyčioje, išleistas mūsų lai
kais, tačiau dar prieš Gutenbergą 
naudotais metodais — žąsies plunks
n a ant jaučio odos. Šeši perrašinėto
ja i dirba taip, kaip viduramžiais, 
tam, kad iki 2009 baigtų visą septy
nių dalių Šv. Raštą, parašytą ranka ir 
iliustruota viduramžių maniera, va
dinamomis iliuminacijomis. Perraši
nėtojams vadovauja Didžiosios Bri
tanijos karalienės Elizabeth I vyriau
siasis raštininkas Donald Jackson. 
Užbaigtas Biblijos rinkinys svers 300 
svarų ir bus 2 pėdų aukščio bei 3 pė
dų pločio ir kainuos 115,000 dolerių. 

Moterims sunku patekti į valdžią 
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) — Vy

riausiosios rinkimų komisijos (VRK) 
duomenys byloja, kad per savivaldos 
rinkimus į vietos valdžią buvo išrink
ti 1,167 vyrai (78 proc.) ir 337 mote
rys (22 proc). 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", tokie skaičiai skelbiami neį
traukus duomenų iš dviejų apygardų, 
kuriose numatomi pakartotiniai rin
kimai. 

Palyginti su 2002 metų savival
dybių tarybų rinkimais, moterų skai

čius savivaldybių tarybose padidės 
tik vienu procentu. 

Balandžio mėnesį savo kadenciją 
baigiančiose šalies savivaldybių tary
bose dirbo 326 moterys. Vietos val
džios vairą turėjo 3 merės ir 10 vice
merių, 9 moterys vadovavo savivaldy
bių administracijoms. 

Daugiausia moterų į vietos val
džią pateko Vilniuje — iš 51 tarybos 
nario mandato joms atiteko 12. Vie
nuolika dailiosios lyties atstovių 
dirbs Vilniaus rajono taryboje. 

Svetur pinigą „kalančius tėvus atstoja kaimynai 
Atkelta iš 1 psl. 
neslepia, kad išsiilgsta ypač mamos. 
Tėvas gyvena kitame mieste su nauja 
šeima, mama ,,kala" pinigą viename 
Anglijos fabrike. Į namus Klaipėdoje 
ji paskambina telefonu kartą per sa
vaitę, o sugrįžta atostogų dviem sa
vaitėms irgi kartą per metus. 

Gedminų pagrindinės mokyklos 
direktorius Aurelijus Liaudanskas 
pastebėjo, jog tokie vaikai prasčiau 
lanko pamokas, blogiau mokosi, 
skundžiasi sveikata, nes ne visada 
būna pavalgę. 

„Daugėja šeimų, kurių abu tėvai 
- užsienyje. Jaudina paliktų vaikų 
dvasinė būklė. Negaunantys dėmesio 

ištuštėjusiuose namuose tokie moki
niai į savo bėdas dėmesį atkreipia 
dažnai negatyviu elgesiu - bėga iš pa
mokų, triukšmauja klasėje", — pri
dūrė direktorius. 

Mokyklos socialinė pedagogė 
stengiasi įsitikinti, ar tėvų paliktam 
vaikui užtenka giminaičių priežiūros. 

Tik tuomet, kai mokykla pasijun
ta bejėgė padėti mokiniui, kreipia
masi pagalbos į Vaikų teisių apsaugos 
tarnybą. 

„Niekada nepateisinsiu žmonių, 
kurie dėl uždarbio palieka savo vai
kus. Jiems tėvai būtini ne kartą per 
pusmetį, bet nuolat ir šalia", — kate
goriškai kalbėjo A. Liaudanskas. 

Metų mokytojų premijos įteiktos penkioms ekspertėms. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Metų mokytojų premijos [teiktos 
penkioms ekspertėms 

Vilnius, kovo 13 d. (ELTA) -
2006-ųjų Metų mokytojomis tapusios 
penkios Lietuvos pedagogės eksper
tės pagerbtos Vyriausybės rūmuose. 
Solidžias 15,600 Lt dydžio premijas 
laureatėms įteikė premjeras Gedimi
nas Kirkilas ir švietimo bei mokslo 
ministrė Roma Žakaitienė. 

„Metų mokytojo 2006" premijos 
buvo paskirtos Šiaulių Stasio Šal
kauskio vidurinės mokyklos mate
matikos mokytojai ekspertei Petrei 

Valdai Grebeničenkaitei, Vilniaus 
„Minties" gimnazijos lietuvių kalbos 
i r literatūros mokytojai Irenai Kani-
šauskaitei, Zarasų Pauliaus Širvio 
pagrindinės mokyklos pradinio ugdy
mo mokytojai ekspertei Laimutei 
Lumbienei, Alytaus muzikos mokyk
los mokytojai ekspertei Aldonai Vil
kelienei ir Švenčionių rajono Šven
čionėlių gimnazijos vokiečių kalbos 
mokytojai ekspertei Rimai Razmie-
nei. 
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(Remiantis AFf> Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Filipinai — labiausiai korumpuota 
Azijos ekonomika 

Filipinų senatoriams nesiseka pažaboti korupcijos. 

Singapūras, kovo 13 d. (AFP/ 
BNS) — Užsienio verslininkai labiau
siai korumpuota Azijos valstybe laiko 
Filipinus, parodė antradienį pa
skelbti apklausų rezultatai, kurie 
taip pat rodo, jog valstybė nepajėgia 
kovoti su korupcija. 

Singapūras ir Honkongas pripa
žinti „skaidriausiomis" ekonomiko
mis, pagerėjimas jaučiamas ir Kini
joje, Indonezijoje bei Vietname, pa
skelbė Honkonge įsikūrusi Politinių 
ir ekonominių konsultacijų įmonė 
(PERC). 

Pablogėjo suvokimas apie korup-
v 

cijos padėtį Tailande. Šiuo metu ša
lies valdžioje po pernai rugsėjį įvyk
dyto perversmo yra karinė chunta, 
kuri vertinama ne ką geriau nei nu
versta valdžia. 

„Filipinai šių metų korupcijos 
apklausose buvo įvertinti prasčiau
siai", — teigė PERC, sausio-vasario 
mėnesiais apklaususi 1,476 emigra
vusių verslo įmonių vadovų iš viso 
trylikoje regiono šalių. 

Vertinimo sistemoje aukščiausias 
įvertinimas buvo nulis, o 10 balų 
skirta labiausiai korumpuotoms ša
lims. Filipinai šioje skalėje gavo 9,4 
balo — gerokai blogesnis įvertinimas 
nei 2006 metais šiai šaliai skirti 7,8 
balo. 2006-aisiais labiausiai korum
puota Azijos šalimi buvo pripažinta 

Indonezija. 
Įmonėms ir vyriausybėms patari-

nėjanti PERC teigė, nepaisant prasto 
įvertinimo, Filipinuose nepastebėjusi 
faktinės situacijos blogėjimo. 

„Padėtis korupcijos srityje yra 
bloga ir ji tokia buvo jau ilgą laiką. 
Žmonės pavargo nuo vadovaujančių 
pareigūnų neveiksnumo ir nenuošir
dumo, kai jie žada kovoti su korupci
ja", — teigiama pranešime. 

Užsitęsusi nušalintojo preziden
to Joseph Estrada korupcijos byla yra 
puikus situacijos šalyje atspindys ir 
tikriausiai paaiškina, kodėl PERC ty
rimo apklaustieji buvo taip negaty
viai nusiteikę šios šalies atžvilgiu. 

Tailandas ir Indonezija abi gavo 
8,03 balo įvertinimą ir dalijosi antrą
ja vieta labiausiai korumpuotų vals
tybių sąraše. 

Tailando įvaizdis, lyginant su 
ankstesniais metais, kiek pablogėjo, o 
Indonezijos šiek tiek pasitaisė. 

Tailando ministrą pirmininką 
Thaksin Shinavvatra nuvertusi chun
ta pažadėjo kovoti su korupcija, ta
čiau nėra jokių garantijų, kad jos 
veikla bus skaidresnė, teigė PERC. 

PERC teigimu, Indonezijoje pre
zidento Susil Bambang Yudhoyon 
pradėta kovos su korupcija kampani
ja atnešė t am tikrų teigiamų rezul
tatų. 

G. W. Bush atvyko į Meksiką 
Atkelta iš 1 psl. 
Juos sutiko JAV ambasadorius Mek
sikoje Antonio Garza ir Meksikos pa
reigūnai. 

G. W. Bush kelionės po penkias 
Lotynų Amerikos šalis tikslas buvo 
pademonstruoti Vašingtono paramą 
regionui, tačiau JAV vadovas buvo 
sutiktas antiamerikietiškomis de
monstracijomis ir buvo viešai pas
merktas H. Chavez. 

JAV prezidentui viešint Gvate
maloje, jo ideologinis priešininkas H. 
Chavez apsilankė Nikaragvoje ir Ja
maikoje, o vėliau nuvyko į Haitį. 

Kaip ir kitose šalyse, kuriose lan
kėsi G. W. Bush, Meksikoje protestai 
prasidėjo dar prieš nusileidžiant pre
zidento lėktuvui. Meridoje vietos in
dėnų bendruomenių nariai surengė 
demonstraciją, o kiti protestuotojai 
buvo užsimetę baltas paklodes, pri
menančias tradicinį Kukluksklano 

EUROPA 

narių apdarą. 
Tačiau prezidento automobilių 

palydai važiuojant iš oro uosto į Me-
ridą, turistų mėgiamą švarų ir tvar
kingą Juka tano miestą, kuriame įsi
kūrę daug buvusių Amerikos patrio
tų, nebuvo matyti didesnių protesto 
demonstracijų. 

Viešbučio, kuriame vyks G. W. 
Bush ir F. Calderon susitikimas, ra
jone buvo imtasi griežtų saugumo 
priemonių, o visas 40 daugiabučių 
namų kvar ta las aplink susit ikimo 
vietą buvo apjuostas trijų metrų 
aukščio užtvaromis. 

Virš rajono ratus suko „Black 
Hawk" sraigtasparniai ir naikintu
vai, o gatvėse patruliavo 2,500 JAV 
slaptosios tarnybos, Meksikos federa
linės policijos pareigūnų ir karių. 

G. W. Bush ir F. Calderon susiti
kimo metu daug dėmesio bus skirta 
imigracijos problemoms. 

LONDONAS 
Didžioji Britanija antradienį ta

po pirmąja valstybe, pasiūliusia įsta
tymo projektą, kuriame numatomi 
įpareigojami šiltnamio efektą suke
liančių dujų limitai. Įstatymo dėl kli
mato kaitos projekte vyriausybė nu
rodo, kad iki 2050 metų į atmosferą 
išmetamo anglies dvideginio kiekis 
turi būti sumažintas 60-čia proc, iš
dėsto penkerių metų biudžetą šių du
jų išmetimui mažinti ir numato 
įsteigti nepriklausomą kontrolės ko
misiją, kuri kasmet tikrintų padarytą 
pažangą. 

RYGA 
Pirmadienį Irake vėl buvo užpul

tas latvių patrulis. Per išpuolį buvo 
lengvai sužeistas kapralas Vladisla-
vas Fursovas. Latvijos gynybos mi
nisterijos darbuotojai sakė, kad iš
puolis prieš Latvijos karius, važiavu
sius visureigiu „Hummer", buvo 
įvykdytas 5 vai. 40 min. po pietų Lat
vijos laiku. V Fursovui, kurį lengvai 
sužeidė į ranką sprogusio sviedinio 
skeveldra, ligoninėje buvo suteikta 
pagalba. 

VARŠUVA 
Aleksandras Kwasniewskis buvo 

kur kas geresnis šalies vadovas už 
Lechą Walesą, pareiškė Lenkijos pre
zidentas Lechas Kaczynskis interviu 
savaitraščiui ,,Wprost". Interviu da
bartinis Lenkijos vadovas priekaiš
tauja L. Walesai, kad šis „būdamas 
prezidentas rėmėsi buvusių specia
liųjų tarnybų aparatu". „Galiausiai 
reikia tai garsiai pasakyti", — teigia 
L. Kaczynskis ir primena, jog vienas 
velionis lenkų politikas atkreipė dė
mesį į tai, kad L. Walesos ir A. Kwas-
niewskio kova dėl prezidento posto 
1995 metais iš esmės buvo žaidimas 
tarp dviejų to paties aparato elemen
tų: partinio ir saugumo. 

Vis daugiau užsieniečių iš įvairių 
pasaulio valstybių nori tapti Lenkijos 
piliečiais, rašo dienraštis „Rzeczpos-
polita", kuris nurodo, kad Lenkijai 

ATLANTh 
xpress%+orj 

Oceai 

įstojus į Europos Sąjungą (ES) len
kiškas pasas, su kuriuo galima laisvai 
keliauti po Europą, pasidarė labai pa
trauklus. „Rzeczpospolita" apskai
čiavo, jog keliolika tūkstančių žydų iš 
Izraelio norėtų atgauti Lenkijos pilie
tybę. Dalis jų prieškariu buvo Len
kijos piliečiai, o dalis yra Lenkijoje 
gyvenusių žydų palikuoniai. Ne pa
slaptis, kad šių jaunųjų žydų, kurie 
nemoka nė žodžio-lenkiškai, jų protė
vių šalis visai netraukia ir kad jie tie
siog nori gauti lenkišką pasą. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV tikisi, kad Rusija parems 

Jungtinių Tautų (JT) planą dėl Ko-
sovo, pagal kurį šis Serbijos regionas 
galiausiai taps nepriklausoma vals
tybe. Kaip sakė Valstybės sekretorės 
padėjėjas Europos klausimais Daniel 
Fried, JAV nemano, kad Maskva pa
sinaudos savo veto teise JT Saugumo 
Taryboje. D. Fried, kuris praėjusią 
savaitę lankėsi Kosove, Serbijoje ir 
Makedonijoje, sakė, jog Rusija iki šiol 
rėmė JT planą, kuris turi nustatyti 
nepriklausomybės suteikimo Koso-
vui struktūrą. „Nemanau, kad Rusija 
paskelbs veto", — pridūrė jis. 

t 

NEW YORK 
Keturi iš dešimties dirbančių 

amerikiečių dažnai arba nuolat gyve
na nuo algos iki algos, rodo tyrimo 
rezultatai, paskelbti pirmadienį. 
Dauguma nepatenkintųjų savo darbo 
užmokesčiu — moterys, kurių 47 
proc. sako gyvenančios nuo algos iki 
algos. Tarp vyrų tokių yra 36 proc, 
rodo užimtumo svetainės „Career-
Builder.com" duomenys. Apskritai 
imant, 41 proc. darbuotojų sako, kad 
jie dažnai arba nuolat gyvena nuo al
gos iki algos. 

AZIJA 

LAKNAU 
Siaurės Indijoje vestuvių daly

vius vežusiam autobusui nusiritus 
tarpekliu į upę, žuvo 19 žmonių, an
tradienį pranešė vienas pareigūnas. 
„Autobusas turėjo sustoti dėl kelio 
platinimo darbų, tačiau jo galinis ra
tas susmego į minkštas nuolaužas ir 
autobusas nusirito į Mandakinio 
upę", — teigė pareigūnas, norėjęs lik
ti anonimiškas. 

1-800-775-SEND 
www,atlanticexpresscofpxom 

Z.M, Kroviniu gabenimas 
laivu i visas oasauito žalis 

Krovniu gabenimas 
tėktuvj i visas pasaulio šalis 

Auto AfrFrefgm 
[AutorrolD^^ DtfVirras oe 
|s»untimas i visas pasaulio šaiis. 

K/oviniu. pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smafl Packaaes ThicimJ y 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje Latvi oje 
Estijoje. Baltarusijoje oe» Ukra ro;e 
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SKA UTYBES KELIAS 
Vašingtono židiniečių sueiga 

Atkelta iš 2 psl. 
Taip ir prasidėjo jau dabar beveik 

neišsemiamas šios srities žinių loby
nas. Įdomus pokalbis iššaukė didelį 
susidomėjimą, kuris buvo matyti iŠ 
klausimų, diskusijų bei komantarų. 

Vaišinomės savo suneštais už
kandžiais ir smagiai bendravome su 
svečiais, Virginija ir Algimantu Gu-
reckais. Iš toliau atvykusios neramiai 
pažvelgdavom pro langą į tebekren-
tantį sniegą ir netrukus pasiryžom 

keliauti namo — jau bal
tais ir slidokais keliais. 
Gerai, kad nežinojom, jog 
kai kurių iš mūsų laukė 
lėta, daugiau kaip dvi 
valandas truksianti ke
lionė... 

v 

Sesė Janina Cikotienė 
Sesės Stefa Urban (kai
rėje) ir Dalė Lukienė 
apdovanotos gėlėmis, 
nes apsiėmė labai svar
bias ir atsakingas pa
reigas naujojoje JAV LB 
Krašto valdyboje. 
Janinos Čikotienės nuotr. 

„Saulučių" paukštyčių draugovė 
iškylauja 

Pasidžiaugti draugyste, 
pasidžiaugti seseriškumu, 
šaltą, vėjuotą vasario mėnesio 
šeštadienio popietę „Aušros 
Vartų/Kernavės" tunto „Sau
lučių" paukštyčių draugovė iš
kylavo „Seven Bridges" čiuoži
mo patalpose, Lisle miestelyje. 

Susirinkusioms paukšty
tėms Pasaulio lietuvių centro 
patalpose, Lemonte, po litu
anistinės mokyklos pamokų, 
draugovės draugininke, vyr. sk. 
vsl. t.n. Rasa Milo, išdalino 
kiekvienai po ruda popierinį , 
maišiuką. Tame maišiukyje - Gožimo iškylos dalyviai: brolis Dainius 
raudonos ir baltos spalvos, D^brys, Rasa Milo, paukštyčių draugi-
draugininkės padarytos šiltos n l n k ė ' J u , y t ė Stroputė, Vasara Kulbiūtė, 
skarelės, kartu su paukštytėms E l * ė ^cCarthy ir Kasandra Rugieniūtė 
pritaikytais užkandžiais. Paukštytės apsidžiaugė savo vadovės padarytomis 
dovanomis. Sesė Rasa tikėjo, kad jos skarelės padės Čiuožykloje lengviau 
prižiūrėti ir atskirti 15 paukštyčių. 

Nuvažiavusios į čiuožimo patalpas, visos paukštytės, vadovės - sesė Rasa, 
sesė Julytė Ozers, sesė Aleksytė 
Stalionytė, sesė Rita Stončienė ir bro
lis s.v. Dainius Dumbrys, užsidėję pa
čiūžas nuėjo čiuožti. Kai kurioms 
paukštytėms buvo pirmas kartas 
čiuožti ant ledo, bet visos drąsiai ir 
nebijodamos lipo ant ledo ir stengėsi 
neparkristi. Sesės vadovės ir brolis 
Dainius labai maloniai ir kantriai 
pamokė šias niekados nečiuožusias 
paukštytes. Bet padėjo ne tik vadovės 
— ir kitos paukštytės viena kitai tiesė 
ranką, padėjo čiuožti. 

Iškyla užsibaigė sėkmingai ir nei 
viena jaunoji čiuožėja nesusižeidė, 
nors kai kuriai ir „pavyko parvirsti". 
Smagu buvo matyti, kad net ir pačios 
mažiausios „Aušros Vartų/Kernavės" 
tunto sesės, įgyvendina tunto šūkį: 
„Ranka rankon mes kartu, žengiam 
skautišku keliu". 

Ačiū sesei Rasai už puikiai su
ruošta paukštytėms iškylą. 

ps. Aušra Jasaitytė-
Petry 

AVK tunto tuntininkė ir 
paukštytės mama 

Olivijai Petry bečiuo-
žiant parvirtus, sesė Ri
ta pagalvojo, kad, atro
do, smagu virsti ant le
do, tai pati „pamėgi
no". 

Nuotraukos Aleksytės 
Stalionytės 

Smagiai čiuožia paukštytės Sabyna 
Sandoval, Kristina Stončiūtė ir Gin
tarė Daulytė. 

Romas Rainys surengė 
pirmąjį solinį koncertą 

Romas Rainys sugrojo savo pirmąjį soimi koncerną „M.R3" archyvo nuotr. 

Vienas garsiausių Lietuvos gita
ristų Romas Rainys praėjusį savait
galį Kauno klube „Siena" surengė 
savo pirmąjį solinį koncertą. Romas 
Rainys per savo daugiau nei dvide
šimties metų muzikanto karjerą yra 
grojęs tokiose grupėse kaip „Ka
tedra", „Foje", „Rojaus tūzai" ir 
kitose, yra nusifilmavęs juostoje 
„Kažkas atsitiko", tačiau tik dabar 
pirmą kartą parengė savo solinę pro
gramą. Pastaruosius dvejus metus 
Romas Rainys yra „Jurgos" grupės 
narys. 

Pasiklausyti Romo Rainio gitaros 
šeštadienį Kaune susirinko apie du 
šimtus žiūrovų, bilietai į šį koncertą 
kainavo 20 litų. Gitaristas šiam savo 
pasirodymui ruošėsi nuo Naujųjų 
metų. Koncerto metu Romas Rainys 

atliko autorinius kūrinius ir taip pat 
kelias interpretacijas pagal Gyčio 
Paškevičiaus, Peterio Gabrielio bei 
Joe Satriani kūrybą. 

„Sis koncertas pareikalavo daug 
nervų, jėgų ir pasiruošimo. Džiau
giuosi, kad tai jau praeityje", po 
pasirodymo šypsojosi Romas Rainys, 
kuriam pirmajam klube „Siena" teko 
galimybė koncerto metu išbandyti ir 
naująjį auksinį klubo mikrofoną 
„Neumann KMS 105 Gold". 

Romo Rainio solinės programos 
koncertas truko apie valandą dvi
dešimt minučių, publika du kartus 
gitaristą iškvietė bisui. Muzikantas 
neatmeta galimybės ateityje surengti 
ir daugiau savo solinių koncertų. 

Vaidas Stackevičius 
„M.R3" 

JAUNIEJI ŪKININKAI 
Atkelta iš 3 psl. jog pastaruoju 

metu ypač pagerėjo ES paramos 
administravimas. Už šią sudėtingą 
užduotį atsakingos Žemės ūkio mi
nisterija bei NMA, savo darbą atlieka 
kruopščiai ir skaidriai. Jaunasis 
ūkininkas teigė, jog dar nuo pradžių 
yra girdėjęs įvairiausių kalbų, kad be 
kyšių net neverta tikėtis tos paramos, 
kad ja pasinaudos tik įtakingi, tur
tingesni ir tik „savi žmonės"... Ta
čiau vos pradėjęs įgyvendinti pirmąjį 
savo projektą pagal kitą BPD pa
ramos priemonę „Investicijos į žemės 
ūkio valdas", jis įsitikino, kad tokios 
kalbos tebuvo tik pikti gandai, sie
kiant apgauti ar nuvilti patiklius 
kaimo žmones. 

BPD priemone „Jaunųjų ūki

ninkų įsikūrimas" - viena iš priorite
tinių Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
priemonių. Iš viso šioms priemonėms 
(o jų yra 10) įgyvendinti per 2004-
2006 m. buvo skirta beveik 663 mln. 
litų. Visa ES parama turi būti panau
dota ir lėšos išmokėtos iki 2008 m. 
pabaigos. 

ES paramą administruojančių 
institucijų - NMA specialistų teigi
mu, visa parama bus įsisavinta laiku 
ir nėra jokio pavojaus, kad dalis pa
ramos liks nepanaudota. Pasak Na
cionalinio mokėjimo agentūros parei
gūnų, vien pastaruoju metu paramos 
gavėjams jau išmokėta daugiau nei 
330 mln. litų, t.y. apie 50 proc. visų 
2004-2006 m. kaimo plėtrai ir žuvi
ninkystei skirtų lėšų. 

Ruandoje - per daug gyventojų 
Ruandoje kuriamas šeimos pla

navimo įstatymo projektas, kuriuo 
remiantis, kiekviena šeima privalės 
turėti ne daugiau kaip tris vaikus. 

Dabar Ruandos moteris vidu
tiniškai pagimdo šešis vaikus. Ne
didelė Centrinės Afrikos šalis laiko
ma tankiausiai apgyvendinta že
myne: vienam kvadratiniam kilo
metrui tenka 343 žmonės. 

Įstatymo projekte nenumatyta 
bausmių poroms, viršijusioms normą 
„viena šeima - trys vaikai". Prie

šingai, valdžia skatins tuos, kurie 
laikysis įstatymo nuostatų. Tuo pat 
metu vyriausybė pradeda propagan
dinę kampaniją, kurios tikslas - pla
nuoti šeimą. 

Čia ruandiečiams talkins mokslo 
įstaigos, religinės ir kitos organizaci
jos. Šiuo metu Ruandoje 10 procentų 
gyventojų bando planuoti savo šeimą. 
Valdžia per penkerius metus šį rodik
lį ketina padidinti iki 70 proc. 

„Klaipėda" 
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APIE VIENĄ ESESININKĄ-LIETUVĮ . 
Beskaitant „Draugo" atkarpoje 

spausdintus J. Grigolaičio atsimini
mus apie jo pergyvenimus nacių kon
centracijos stovykloje, suima toks 
didelis didelis, baisus graudulys. 
Tiesiog sunku tikėti, kad žmogus 
žmogui buvo pasidaręs žvėriškesnis, 
negu pats laukiniškiausias plėšrūnas 
žvėris. Ir kyla dėkingumas autoriui ir 
likimui, kad tie jo pergyvenimai liko 
užfiksuoti istorijai. Retkarčiais atsi
minimuose užsiminta, kad pasitai
kydavo vienas kitas smogikas ne taip 
labai žiaurus. Bet tai buvo labai labai 
retos išimtys. Ta proga prisimena ir 
viena istorija apie vieną lietuvį 
esesininką... 

Po karo vienų studijų atostogų 
metu laukiau traukinio pas tėvus. 
Prisėdo bendrakeleivis studentas, iš 
veido lyg ir pažįstamas. Besikalbant 
paaiškėjo, kad tai Jonas B., ir su juo 
Lietuvoje kartu pradžios mokyklą 
lankiau. Nebeatsimenu, kur jis buvo 
dingęs. Belaukiant traukinio, ban
dėm prisiminti bendraklasius ir kur 
jie dabar. Čia jis papasakojo ir savo 
likimo vingius: 

„Mano tėvas tikras lietuvis, mo
kėjo keletą kalbų ir darbo reikalais 
retkarčiais turėdavo reikalų užsieny
je. Jaunas būdamas, 1919 m. buvo 
apkaltintas kontrrevoliucija ir pa
kliuvęs į bolševikų kalėjimą, bet per 
stebuklą, išliko gyvas. Taigi, bolše
vikų 'gerą' valią tuomet patyrė ant 
savo kailio, ir 1940 m. jau žinojo, ko 
tikėtis. Todėl kai buvo paskelbta vo
kiečių 'etnikų' repatriacija į Vokie
tiją, pasiėmęs savo lietuvišką užsie
nio pasą ir jis tikėjosi, kaip nors iš
trūkti iš tos nelemtos 'liaudiškosios' 
netvarkos. Komisijoje su vokiečiais 
lengvai susikalbėjo, ir jie iš principo 
buvo linkę priimti visus. Komisijoje 
buvo ir rusų atstovai, kuriems buvo 
būtina įrodyti vokiškas kraujas, 

kitaip jie tokiai emigracijai visiškai 
nepritarė. Nors tėvas laisvai kalbėjo 
ir rusiškai, tačiau į rusų klausimus 
vis kreipdavosi į vokietį vertėją 'VVas 
sagt er?' (Ką jis sako?) 

Savo 'vokiškumui' įrodyti jis 
atsivertė lietuviškojo užsienio paso 
tuos puslapius su vokiškomis reicho 
vizomis, papuoštom ereliuotomis 
svastikomis. Paso puslapiuose mir
gėjo dar ir kitų šalių vizų antspaudai. 
Ir, o stebuklas, rusas numetė pasą 
ant stalo, sakydamas: 'Tokių mums 
čia nereikia'. Čia tėvas nebepaklausė 
'Was sagt er?'. Taip mūsų šeima 
atsidūrėme 'tėvynėje'. 

Nuvežė mus į tokį repatriantų 
lagerį kažkur Pomeranijoj, kur buvo 
dedamos pastangos iš mūsų padaryti 
supervokiečius. Bet nei mama, nei 
mes vaikai vokiškai nemokėjom, ir 
užtat stovyklos vokietininkams vis 
užkliūdavom. Daugiausia viešai jau
dindavosi Frau von Rymgaillo (ka
daise Lietuvoje vadinusi Rimgailie-
ne), kad štai tuos lietuvius mužikus 
reiks grąžinti atgal, nes daro gėdą 
visam stovyklos vokiškam vardui. Ir 
tikrai ėjo kažkokie gandai apie gryno 
vokiško kraujo tikrinimus. Vieną 
dieną prie mūsų barako atėjo kaž
koks uniformuotas esesininkas ir 
paklausė, ar čia mes gyvename. 'O 
Viešpatie! Dabar grąžins atgal', susi
jaudino mama ir dingo pas kaimynus. 
Kadangi gyvenom susispaudę po 
kelias šeimas vienam kambary, tėvas 
su tuo žmogum išėjo pavaikščiot ir 
ilgai negrįžo. O mes su mama dre
bėjome ir laukėme, nežinodami savo 
likimo. Mes per susijaudinimą nė ne-
atkreipėm dėmesio į tai, kad tas žmo
gus mūsų paklausė lietuviškai. Pasi
rodo, tai Lietuvos įstaigoje buvęs tėvo 
kolega V M., repatrijavęs į Vokietiją 
vienu transportu anksčiau. 

Ir tik daug vėliau, jau po karo, 

SKELBIMAI 

Vadovas/Camp Counselor 

Neringos stovykla ieško lietu
viškai kalbančiu vadovu, nusima
nančiu apie Lietuvos kultūrą, turin
čius patirties darbe su vaikais 
dirbti stovykloje Marlboro, Ver-
monte nuo 2007 m. birželio 20 d. 
iki rūgs. 1 d. Vadovai praveda sto
vyklos programas, gyvena su sto
vyklautojais ir prižiūri JŲ kasdieninį 
gyvenimą. Alga 9.88/valandai (40 
val./sav.). 

Susidomėję turi nueiti j Ver-
mont Department of Labor Resour-
ce Center arba siusti reziumė ang
lu kalba pagal valdžios nurodymus 
šiuo adresu: 

Job Order 46008 
Brattleboro Resource Center 
R O. Box 920 
232 Main St. 
Brattleboro, VT 05302-0920 
802-254-4555 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
fin——| First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

P A S L A U G O S 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters'\pTokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

jol iet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽINAS, M D * S.C 
VIDAUS UCŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 77Z-229-996S 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKJS, M D 
TERRJ DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RAMA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimu darbovietėje bei kitu vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 

E l g l n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Ele Grove: 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2 
w w w . l l l i n o i s p a I n . c o m 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pheramą kainą. 
Susitarimui kafcėti angfiškai arba fetuvišfcn. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
55 L VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Re m kitę ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L O V V I D E D A I L Y 
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tėvas papasakojo šio žmogaus liūdną 
likimą. Pasirodo, jo sesuo buvo ište
kėjusi už vokiečio ir gyveno kažkur 
Vokietijoj. Taigi ir jis, tikras lietuvis, 
Šitaip surado būdą ištrūkt iš bolše
vikų narvo. Jų transportą nuvežė ir 
išlaipino repatriantų stovykloje kaž
kur prie Dancigo. Vieną dieną į jų 
stovyklą prigarmėjo keletas mašinų 
esesininkų, išrikiavo visus stovyklos 
viengungius ir prakalbo į tų vyrų 
patriotiškumą, tėvynės meilę, vokiš
ką pareigą ir t.t. Užbaigė klausimu 
'Kas prieš, tris žingsnius pirmyn!' Ne 
visi suprato, apie ką čia buvo kalba
ma, tad ir tokių 'prieš-savanorių' 
neatsirado. O pasirodo, buvo klausia
ma, kas nenori savanoriu atlikti 
pareigą tėvynei. Ir buvo konstatuota, 
kad visa rikiuotė vienbalsiai pareiškė 
norą savanoriškai stoti j SS. Cia pat 
buvo atlikti formalumai, ir štai jisai 
jau po pirmojo apmokymo, gavęs porą 
dienų atostogų ir sužinojęs apie 
netoliese tėvo buveinę, atvyko pasi
matyt". 

Cia Jonas truputį stabtelėjo, gurkš
telėjo kavos gurkšnelį ir tęsė toliau. 

„Zinai, keistu sutapimu šis žmo
gus, tasai V M., dabar gyvena mūsų 
Goettingene, dvasinis ir fizinis pa-
lūžėlis. Susitikęs mano tėvą, jam pa
sakojo, kaip po apmokymo jį su kitais 
naujokais paskyrė į koncentracijos 
stovyklos sargybų kuopą. Cia, kai 
pats pamatė tą tragišką ir beviltišką 
kalinių būklę (tokią pat, ir dar bai
sesnę, kaip J. Grigolaičio aprašyme), 
nervai neišlaikė, apsirgo, ir visą karo 
laiką išbuvo ligoninėse. Ir dabar tie
siog bijo eit miegot, nes vis prisisap
nuoja anoj stovykloj matytos baisybės 
ir žiaurumai. O po mėnesio tėvas 
pasakojo, jog eina gandas, kad V M. 
nevilties ir prisiminimų genamas, 
niekur nerasdamas ramybės, Hanno-
very nusižudė". 

Čia atėjo laikas Jonui į traukinį, 
ir tuomi baigiasi istorija apie vieną 
esesininką — lietuvį... 

G in t a ra s Graudul i s 
Fair Lawn, N J 

SKELBIMAI 

Į V A I R U S 

Sk«IWroq styrtttis fctt 1-773-$8S-*S00 

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo 
gyventi kartu. Gali pakeisti darbo dieno
mis, savaitgaliais, išleisti atostogų. Le
galūs dokumentai, patirtis, rekomendaci
jos, buitinė anglų kalba. Tel. 708-271-
5422. 

* 50 m. mokytoja, turi žalią kortą, vairuo
ja automobilį, susikalba angliškai, ieško 
darbo nuo balandžio 1 d. iki birželio 20 d. 
Gali išleisti atostogų ar pakeisti savaitga
liais. Tel. 773-983-2879. 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojan
ti, anglų kalba buitinė, perka gerai 
apmokamą darbą su gyvenimu. Tel. 630-
788-7325. 

* Pagyvenusi moteris ieško žmonių 
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali dirbti 
7 dienas. Turi patirtį, rekomendacijas, ska
niai gamina maistą. Tel. 708-344-8226. 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų 
šeimoje. Dirbu su visomis aparatūromis su 
sunkiais ligoniais. Labai geros rekomen
dacijos. Tel. 773-396-9232. 

* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą 
(dirbusi vertėja teisinėse firmose, anglų 
kalbos dėstytoja), ieško darbo. Turi žalią 
kortą, vairuoja, dirba su kompiuteriu. Tel. 
312-479-5048. 

* 39 m. moteris ieško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo. Tel. 708-
691-8650. 

* Šeima ieško įstaigų valymo vakarais, 
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-8650. 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grį
žimu namo lietuvių šeimoje prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ar vaikus. Tel. 773-
895-2160. 

http://www.lllinoispaIn.com
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PAVASARINĖ MUGĖ JAUNIMO CENTRE 
Artėjant pavasariui paukšteliai 

garsiau čiulba, gamta ruošiasi pa
busti iš šaltos žiemos miego. Netru
kus ateis laikas, kai žiedeliai ant 
šakelių krausis ir šilta saulutė mus 
visus gaivins, pabus stipri žmogaus 
meilė žmogui. 

Teisingai pasakyta: - „Kai gauni 
— reikia ir duoti"... Mes gausime iš 
gamtos geros, stiprios energijos, o ją 
išspinduliuosime meile, labdaringais 
darbais žmonėms — tai mus ir puoš 
— būsime dvasiškai su Dievo palaima 
turtingesni... 

Atėjo pavasarinės mugės laikas 
Jaunimo centro patarnautojai: Alfre
da Mikalauskienė, Vytautas Daubaris 
ir JC valdybos darbuotojai: Viktoras 
Jautokas, Antanas Paužuolis, Danutė 
T. Rūta, Milda Šatienė, Nijolė Ka-
veckienė iš anksto ruošėsi 2-jų dienų 
pavasarinei mugei. Ruošėsi ir Moterų 
klubo pirmininkė Anelė Pocienė ir 
klubo narės Marta Ruikienė, Kastan-

Jaunimo centro moterų klubo pir
mininkė Anelė Pocienė džiaugiasi 
pavykusią loterija. 

Sus 
S. m. kovo 11 d., sekmadienį, Lie

tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienos proga, Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas Čikagoje kar
tu su „Gene Siskel" kino centru ir 
Lietuvos institutu Europos Sąjungos 
filmų festivalio Čikagoje metu su
rengė lietuviškų filmų vakarą. Ren
ginys vyko „Gene Siskel" kino centre 
Čikagoje. 

Vakaro programą pradėjo LR 
generalinis konsulas Čikagoje Arvy
das Daunoravičius, kuris pasveikino 
gausiai į lietuviškų filmų vakarą 
susirinkusius žiūrovus — ne visi no
rintys tilpo į „Gene Siskel" kino cent
ro salę. Arvydas Daunoravičius pasi
džiaugė, kad į renginį specialiai iš 
Lietuvos atvyko režisierius Arūnas 
Matelis, kuris šių metų Amerikos re
žisierių gildijos („Directors Guild of 
America") apdovanojimuose su filmu 
„Prieš parskrendant į žemę" buvo 
pripažintas geriausiu dokumentinio 
filmo režisieriumi, o šių metų „LT 
tapatybės" apdovanojimuose, globo
jamuose Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus, jam buvo skirtas pagrin
dinis apdovanojimas už Lietuvos var
do garsinimą pasaulyje. 

Pirmoje lietuviškų filmų vakaro 
dalyje žiūrovai išvydo režisierės Ja-

Mugės lankytojos Daiva Blažulio-
nienė (kairėje) ir Vilma Poliuvienė 
džiaugiasi mugėje įsigytais pirk i
niais. 

Jono Tamulaičio nuotraukos 

cija Venskutė, padėjo Jonas Tamu-
laitis. 

Pirmą pavasarinės mugės dieną, 
valdybos pirmininkė Milda Šatienė 
rūpinosi, kad visur viskas vyktų sklan
džiai, kad būtų ir prekeiviai, ir svečiai 
patenkinti suruošta muge. Lituanis
tinis tyrimo centras pardavinėjo ver
tingas knygas, fotografas meninin
kas Algimantas Kezys — vertingų 
fotografijų albumus. 

Buvo margučių, meniškų medžio 
dirbinių, elegantiškų megztų ir siūtų 
rūbų, tautinių juostų, vaikiškų tau
tinių rūbelių, platus pasirinkimas 
juvelyrinių dirbinių, kiekvieno sko
niui — maisto gaminių. 

v 

Šeštadieninės mokyklos moki
niams daugiausiai džiaugsmo suteikė 
Vytautas Vizgirda, jis buvo juokdariu 
ir dovanojo vaikams iš balionų pa
darytas gyvuliukų figūrėles. Džiugi
no loterija. Talkinant Anelei Pocie
nei, Martai Ruikienei, Nijolei Kavec-
kienei vaikučiai buvo patenkinti, da
lyvavo loterijoje. Apsipirkę, apžiūrėję 
mugę, svečiai ėjo į kavinę vaišintis 

į t ik imas su 
ninos Lapinskaitės filmą „Našlių pa
krantė". Vėliau Amerikos lietuvių ak
torė Audrė Budrytė-Nakas, dirbusi 
su Šiaulių ir Kauno dramos teatrais, 
o šiuo metu dėstanti teatro meną 
Evanston mieste įsikūrusiame Piven 
teatre ir taip pat dėstanti anglų kalbą 
Harold Washington kolegijoje Čika
goje, žiūrovams pristatė pagrindinį 
vakaro svečią režisierių Arūną Mate
lį, kurį kino mėgėjai sutiko gausiomis 
ovacijomis. Arūnas Matelis trumpai 
pristatė savo filmą „Prieš parskren
dant į žemę". Žiūrovams buvo paro
dytos ištraukos iš šių metų Amerikos 
režisierių gildijos apdovanojimų cere
monijos Los Angeles, kur Arūnas Ma
telis laimėjo garbingą prizą. Po to 
„Gene Siskel" kino centre susirinkę 
žiūrovai, tarp kurių buvo ir JAV 
gyvenančių lietuvių ir amerikiečių, 
turėjo progą pamatyti Arūno Matelio 
dokumentinį filmą „Prieš parskren-

v 

dant į žemę". Žiūrovai liko sužavėti 
filmu. Po filmo peržiūros režisierius 
Arūnas Matelis atsakė į susirinku
siųjų klausimus apie filmą, jo kūrimo 
procesą ir apie vėžiu sergančių vaikų 
gydymo sąlygas Lietuvoje. 

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato inf. 

darbščiųjų šeimininkių: Vandos Mor
kūnienės, Ritos Šakenienės skaniais 
lietuviškais patiekalais. 

Sekmadienį po šventų Mišių 
jėzuitų koplyčioje svečiai rinkosi į 
didžiąją salę, kur 1 vai. p.p. prasidėjo 
meninė programa. 

Scenoje pasirodė ir koncertavo 
mokytojos Jolantos Banienės moki
nės: Agnė Vaitiekutė, Emilija Ra-
sinskaitė, Berta Brazdelytė. Jos pia
ninu grojo klasikinius kūrinius: L. 
van Beethoven „Eliza", M. Oginskio 
„Polonezą", Schubert serenadą ir kt. 
Puikus kūrinių atlikimas buvo paly
dėtas plojimais, įteiktos rožės. Po to į 

sceną atėjo liaudies dainų mylėtojai 
— atlikėjai, pasivadinę „Dainuojam 
ten, kur stovim". Akordeonu pritarė 
Daiva Svabienė ir Jolanta Banienė. 
Atliekamos liaudies dainos sužadino 
prisiminimus apie Lietuvą. Visi kartu 
nuotaikingai „su ugnele" dainavome, 
taip gerai visiems žinomas dainas. O 
dainų buvo daug. Atlikėjai buvo ap
dovanoti rožėmis. 

Po koncerto, M. Šatienės pa
kviesti, visi nuėjo JC kavinę vaišintis. 
Svečiai dar ilgai nesiskirstė — vaiši
nosi, šnekučiavosi, dėkojo valdybos 
vadovybei už gražiai suruoštą šventę. 

Danutė Rūta 

Mugėje dalyvavę Čikagos lituanistinės mokyklos 4 A klasės mokiniai su sa
vo mokytoja Vilija Aukštuoliene (kairėje) surinko 120 dol., kuriuos paaukos 
Vilniaus antriesiems vaiku namams. 

Arūnu Mateliu 

Aktorė Audrė Budrytė-Nakas ir režisierius Arūnas Matelis ..Gene Siskel" 
kino centre. Ramūno Astrausko nuotr. 

Stefa Liorentas, Chicago, IL, kartu su prenumeratos atnaujinimo 
mokesčiu, padovanojo „Draugui" 80 dol. auką. Didžiai dėkojame! 

Nemira Sumskis, Chicago, IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą ir 
dar pridėjo 80 dol. auką. Sakome širdingą ačiū! 

Philomene M. Vilutis, Frankfort, IL, kartu su prenumeratos 
mokesčiu apdovanojo „Draugą" 80 dol. auka. Jai tariame nuoširdų ačiū! 
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„Jei būčiau krikščionis... 99 

Atkelta iš 5 psl. 
Sulak Sivaraksa manymu, tiek 

besivystančias šalis toliau skursti 
skatinanti šiuolaikinio pasaulio ga
lios centrų režisuojama globalizacija, 
tiek ir demoniška „vartotojiškumo 
religija" kaip tik daugiausia ir kyla iš 
vieno didžiųjų „proto nuodų" - godu
mo. Tiesa, duodamas pylos pasaulio 
turtingiesiems ir galingiesiems, vie
nuolis iš Tailando pateikė ir gan taik
lų pastebėjimą: „daugelis pasaulio 
skurstančiųjų pridarytų ne ką ma
žiau bėdos, jei tik turėtų tam užtekti
nai galios ir išteklių". Tad, bet ku
riuo atveju, norėdami, kad pasaulis 
taptų teisingesnis, teisingesni visų 
pirma turime tapti mes patys. Ir čia 
svarbiausias vaidmuo tenka religijai. 

O dabar pereikime prie antros 
susitikimo „vinies" - viešos akcijos. 
Kaip jau buvo minėta, šią akciją tiek 
jos turinio, tiek organizacine prasme 
turėjome parengti patys. Prasidėjo 
viskas nuo diskusijų, „minčių lie
taus" Sulak Sivaraksa paskaitos 
motyvais. Siūlymų radosi pačių įvai
riausių. Pradedant tuo, kad per daug 
nepersitempdami turėtume viską 
paversti tam tikru pokštu, - pavyz
džiui, pasitelktume kokius lengvai 
socialiai provokuojančius žaidimus ir 
jais kiek sudrumstę viešose vietose 
besilankančių žmonių ramybę, savo
tiškai pasilinksmintume patys. Buvo 
ir „rimtesnių" siūlymų, pavyzdžiui, -
vykti į Stokholme gyvenančių imi
grantų rajonus, kalbėtis su jais, ska
tinti atskirų visuomenės grupių dia
logą.̂  

Čia padarysiu trumpą posūkį 
kiek į šalį, - retkarčiais konferencijo
je pasigirsdavo ir savotiškos kairio

sios politinės platformos, antigloba-
listinių motyvų, laikas nuo laiko man 
net kildavo mintis, jog atsidūriau 
kokiame antiglobalistų socialiniame 
forume. Tad, besikeičiant mintimis 
apie tai, kokia turėtų būti mūsų orga
nizuojama vieša akcija, radosi ir pora 
nepatenkintų balsų, esą čia dominuo
ja vien „vidurinės klasės lepūnė
liams" būdingos „bedantės" ir nai
vios idėjos, kai reikėtų imtis kaži ko 
„aštresnio" (o aš sau pabandžiau įsi
vaizduoti, kuo koks nors, tarkim, 
prisirakinimas prie eilinės McDo
nald's užeigos durų, žinoma, to nie
kas garsiai ir nesiūlė, nors vienu 
metu jau buvau beveik tikras, kad 
kils ir tokių pasiūlymų, - būtų efek
tyvesnis ir mažiau naivus). Beje, 
minėtasis vienuolis, kai kitą dieną 
buvo paprašytas įvertinti pasiūlytas 
idėjas, pasakė maždaug tokią frazę, 
pakankamai apraminusią ir tuojau 
pat Stokholmo gatvėse išgelbėti pa
saulį siekiančiuosius: „kad ir ką jūs 
ten bedarytumėte, - svarbiausia, kad 
tai darytumėte ne iš savo ego, ne iš 
asmeninio susireikšminimo". Ši, iš 
budistinės logikos kylanti mintis, 
puikiai atitinka ir krikščionišką 
mokymą... 

Jau imu jausti, kaip skaitytojas 
nekantrauja, galvodamas, kokią gi 
mes ten akciją galiausiai surengėme. 
Nurimk, mielasis skaitytojau, - kaži 
ko stebuklingo nesumąstėme. Balsų 
dauguma buvo nuspręsta imtis me
ditacijos ir žaidimų. Pasirodo, budis
tinėje praktikoje yra tokia „vaikščio
jimo meditacija" (savitą jos atmainą, 
mano diletantišku supratimu, to net 
nežinodamas, praktikuoja dažnas iš 
mūsų, kai nusiplūkęs po dienos dar

bų beveik „autopilotu" žingsniuoja 
namo; išoriškas skirtumas tik vienas 
- šitaip medituojant žingsniuoti 
reikia ypač lėtai). Tai va, tarsi kokie 
prisikėlę negyvėliai iš nežinomo 
Hičkoko filmo, tylėdami, oriai ir 
ypatingai lėtai žengdami, nukakome į 
Stokholmo centrą (šioje mūsų avan
tiūroje dalyvavo apie dvidešimt žmo
nių). Visuotinėje įprasto gyvenimo 
sumaištyje, pro šalį skubant ir le
kiant praeiviams, ganėmės judriau
siose miesto gatvėse, laikas nuo laiko 
savo „meditacinio romumo" patieka
lą (che, che...) užnešdami ir į vieną 
kitą „vartotojų rojų" - didesnį preky
bos centrą. Šitaip „pasičiūdinę" su
gūžėjome į vieną didesnių miesto 
aikščių ir ėmėme žaisti iš anksto 
suplanuotą žaidimą. Žaidimo esmė -
visi grupės nariai tylėdami vaikštinė
ja į skirtingas puses, pernelyg nenu
toldami vienas nuo kito, visaip juda, 
bet vos sustojus vienam kuriam iš 
žaidimo dalyvių, turi sustoti ir visi 
kiti. Pastovėjus keliolika sekundžių, 
žaidimas tęsiamas. Praeivius kiek 
labiau pašiurpinti buvome nusprendę 
laikas nuo laiko nei iš šio nei iš to 
surikdami, suklykdami ar sužvigda
mi (čia jau kaip kam išeina...). 

Žaidimas žaidimu, tačiau į prieš 
tai turėtą meditaciją, daugelis daly
vių mėgino žvelgti rimtai. Per daug į 
tai nesigilindamas, prisipažinsiu, kad 
aš asmeniškai į visą šį reikalą žiūrė
jau veikiau kaip į tam tikrą smagią 
socialinę provokaciją. Asmeniškai 
man tai buvo savotiška „flashmob" 
atmaina (nežinantiesiems: „flash
mob" - apibūdina grupę dažnu atveju 
net nepažįstamų žmonių, kurie, iš 
anksto susitarę, staigiai susirenka 
viešoje vietoje, kad padarytų kažką 
neįprasta, o tada ir staigiai išnyksta, 
žr: www.flashmob.eik.lt). Buvo vi

sai smagu, kai, tarsi patvirtindamas 
ir tokį mano santykį, prie mūsų 
„pasičiūdinti" prisijungė ir vienas 
Stokholme besitrinantis turistas, 
kaip vėliau paaiškėjo - iš Prancūzijos. 

Pabaigai pateiksiu keletą paste
bėjimų. Neretai, protestuodami prieš 
vartotojiškumą, kuris, dažno kritiko 
nuomone, be visa kita, skatina ojar ir 
skurdą bei neteisybę besivystančio 
pasaulio šalyse, tie patys žmonės ly
giai tokias pačias vartotojiškumo tai
sykles nesąmoningai perkelia į reli
ginę, dvasinę plotmę. Be abejo, kiek
vieno žmogaus tikėjimo ar jo santykio 
su praktikuojamomis dvasinėmis 
pratybomis „nepačiupinėsi", tačiau 
man pasirodė, jog rytietiškos prak
tikos, kai jų imasi europiečiai, ir ypač, 
kai žmonės, save vadinantys krikš
čionimis, ima vaikytis įvairių rytie
tiškų meditacijų, yra daugeliu atveju 
veikiau šiandieninės mados reika
las... 

Ir dar vienas įspūdis, gal net pa
dėsiantis kiek geriau iliustruoti ir 
tam tikrą platesnę renginio atmos
ferą. Išklausiusi minėtojo budistų 
vienuolio paskaitos, viena renginio 
dalyvių jo paklausė: „Vakarų pasaulis 
taip smarkiai išnaudoja trečiojo 
pasaulio šalis. Priklausydama Vakarų 
pasauliui, aš nuolat jaučiu baisiai 
mane slegiančią kolektyvinę kaltę, 
kuri nuolat mane kamuoja ir su kuria 
niekaip negaliu susitaikyti. Kaip man 
su visu tuo gyventi?" (Galiu ir klysti, 
tačiau klausimas, - be abejo, jį čia 
atpasakojau laisvai, - man pasirodė 
pretenzingas ir pernelyg „madingas", 
kad būtų nuoširdus). Į šį klausimą 
Sulak Sivaraksa atsakė taip: „Na, jei 
aš būčiau krikščionis, tai melsčiau-
si 

Gediminas Pulokas 

BAIME TURI DIDELES AKIS 

Lietuviai „Nordic Winter Meet i^g 200? susitikime Stokholme. 

TIKĖJIMAS IR PROTAS — NEATSIEJAMI 
Popiežius Benediktas XVI pava

dino šventąjį Tomą Akvinietį, vieną 
didžiausių visų laikų filosofų ir teolo
gų, „dialogo" tarp kultūrų ir religijų 
„meistru". Per Viešpaties angelo mal
dą jis priminė, jog Tomui Akviniečiui 
(1225—1274), kurio šventė buvo 
švenčiama metų pradžioje, rūpėjo 
protas, atsiveriantis „dieviškojo Logo 
šviesai". Kartu Benediktas XVI at
kreipė dėmesį, jog Tomas Akvinietis 
intensyviai ir vaisingai diskutavo su 
savo meto „musulmoniškuoju bei 
judaistiniu mąstymu". Popiežius pa
brėžė, kad Tomas Akvinietis sukūręs 
„nuostabią krikščioniškąją proto ir 
tikėjimo sintezę", kuri yra vertingas 
„Vakarų paveldas". Remiantis šiuo 
paveldu, dar ir šiandien galimas pras
mingas dialogas su „didžiosiomis 
kultūrinėmis ir religinėmis Rytų ir 

Pietų tradicijomis". 
Pasak popiežiaus, protas ir tikėji

mas neturėtų vienas kito bijoti. Jie 
veikiau yra „žmogiškosios dvasios 
matmenys", iki galo save įgyvendi
nantys vienas su kitu susitikdami bei 
plėtodami dialogą. Benediktas XVI 
apailestavo dėl šiandienės tendenci
jos tiesa pripažinti tik tai, ką galima 
patikrinti eksperimentiškai. Tai žmo
gaus protą apriboja ir veda „baisios 
schizofrenijos", kurioje susijungia ra
cionalizmas ir materializmas, perdė
tas tikėjimas technika ir nevaržomas 
instinktinis mąstymas, link. Šiuolai
kinis mokslas, pasak popiežiaus, duo
dąs daug teigiamų dalykų, tačiau įsi
kibdamas vien į tai, ką galima įrodyti, 
jis žmogų apribojąs. Būtina vėl at
rasti dieviškajam protui atvirą ra
cionalumą. BŽ 

Šeima išvykusi. Aš viena namuo
se su dviem šunimis. Ramu ir saugiai 
jaučiuosi. Ir dar, reikia pripažinti, 
kad jauku, kai yra naminis gyvulėlis 
su tavim. 

Vieną naktį prabundu, išgirdusi 
labai nirtulingą abiejų šunų lojimą ir 
nagų draskymą į stiklines duris. Ma
tau, kad už durų dega lempa (ji įsi
jungia, kai kas nors priartėja prie 
durų), ir neužgęsta. Pažvelgusi pro 
duris, nieko nepastebiu. Žvilgteriu į 
šoninį langą. Man rodos, matau žmo
gaus šešėlį. Nusigandusi skubu tolyn 
nuo durų (o baimė turi dideles akis), 
griebiu telefoną ir skambinu policijai. 

Atsiliepus operatorei, 
paaiškinu, kad esu viena 
namuose, šunys labai nir
tulingai loja ir veržiasi į 
lauką. Man rodos, kad 
matau žmogaus šešėli pro 
kitą langą ir lempos 
neužgęsta. Vadinasi, ka
žin kas veržiasi į namą. 
Man pataria neišjungti 
telefono, o, jeigu lauš du
ris ar muš langą, garsiai 
šaukti „Help". Jie tuoj 
atsiųs policininkus. 

Netrukus atvažiavo 
mašina. Išlipo du polici
ninkai ir su šviestuvais 
eina vienas vienu namo 
pasieniu, kitas kitu. Ar 
turėjo rankose ir pistole
tus, nepastebėjau, nes 
tiesiog virpėjau iš bai
mės. 

Staiga policininkai 
apsisuko ir greitai nubėgę 
įlipo į mašiną. Nežinau, 

kas atsitiko. Tikriausiai plėšikas, 
pamatęs policininkus, nėrė į krūmus 
ir išlindęs nubėgo į priešingą gatvę. 
Laukiu. Manau, kad jie siunčia sig
nalą patruliams. 

Po kurio laiko (o laukiant laikas 
prailgsta) ateina vienas policininkas 
ir paspaudžia durų skambutį. Ati
darius duris, pajuntu lyg sieros, lyg 
sugedusio kiaušinio kvapą. Jis sako: 
„Miegok ramiai. Ten buvo besimylin
tys šeškai. Nepajudėk", — ir juok
damasis nuėjo mašinos link. 

Eugenija Barškėtienė 

http://www.flashmob.eik.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Kovo 18 d., sekmadieni, PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, po 11 vai. r. šv. Mišių vyks 
JAV LB Lemonto apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Aptarsime pra
ėjusių metų apylinkės valdybos veik
lą, išklausysime finansinę ataskaitą, j 
valdybą rinksime naujus narius, nu
matysime gaires ateičiai. PLB pirmi
ninkė Regina Narušienė kalbės dvi
gubos pilietybės klausimu. Visus Le
monto ir apylinkių narius kviečiame 
aktyviai dalyvauti. 

•Sekmadienį, kovo 18 d., visi 
kviečiami susiburti apmąstymams 
apie Jėzaus kančią, mirtį ir Prisi
kėlimą. Kun. Valdo Aušros, kun. An
tano Saulaičio, SJ, ir „Dainavos" an
samblio meno vadovo Dariaus Po-
likaičio sukurta muzikinė, meditaci
nė erdvė leis iš naujo išgyventi Ve
lykinės paslapties šventumą. Girdė
site skaitinius iš Šv. Rašto ir Teodoro 
Dubois kantatą „Septyni paskutinieji 
Kristaus žodžiai", kurią atliks solis
tai: Lijana Kopūstaitė-Pauletti, Mike 
Gucwa, David Dubois, vargoninin
kas Ričardas Šokas, kamerinis or
kestras ir Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava". Renginio pradžia — 3 vai. 
p.p. Trinity Lutheran bažnyčioje 
(6850 W. 159 th Street, Tinley Park). 
Bilietus (15 dol. auka) galima įsigyti 
„Seklyčioje", PLC krautuvėlėje „Do
vanėlė" ir renginio dieną prie įėjimo. 
Koncerto pelnas skiriamas JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos „Paguodos 
telefonui". 

•Kovo 24 dieną, šeštadieni, 11 
vai. r. kviečiame atvykti į Balzeko lie
tuvių kultūros muziejų. Dailininkės 
Rasa Ibianskienė ir Virginija Morisson 
padės sukurti meniškus margučius, 
kurie papuoš Šv. Velykų stalą ir bus 
puiki dovana svečiams ir artimie
siems. Atsineškite svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių. Sku
tinėjimo peiliukais ir instrukcijomis 
aprūpins muziejus. Pamokos kaina -
10 dol., vaikams - 5 dol. Registruotis 
telefonu 773-582-6500. 

•Visus muzikos ir ypač operinio 
dainavimo mylėtojus kviečiame į „The 
Harris Theater for Music and Dan-
ce", kuris įsikūręs Millenium Park, 
205 E. Randalph Dr. Kovo 28, 30, ba
landžio 1, 5 ir 7 dienomis čia dainuos 
jaunas dainininkas iš Lietuvos Ed
mundas Seilius. Čikagos operos teat
ras pakvietė jauną tenorą dalyvauti 
jaunųjų vokalistų programoje. E. Sei
lius dainuos Eurimaco partiją Clau-
dio Monteverdi operoje „The Return 
of Ulysses". Spektaklių pradžia — 
7:30 vai. v, balandžio 1 d. (sekmadie
nį) spektaklio pradžia 3 vai. p.p. Bi
lietus galite įsigyti: www.chicagoope-
ratheater.org Tel. pasiteiravimui: 312-
704-8417. Bilietų kaina — 17 - 115 
dol. Savo dalyvavimu palaikykite jau
nąjį dainininką. 

•Kovo 30 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks Irenos Šapar-
nienės parodos „Verbos ir spalvos ant 
šilko" atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

•Verbų sekmadienį, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bach, G. F. Handel, A. Vival-
di, V Lubeck ir kt. kompozitorių kū
riniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
apylinkė. 

•Skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko skulptūra „Marija — Lietuvos 
laukų karalienė" bus pašventinta kun. 
Algirdo Palioko, SJ, balandžio 1 d., sek
madienį, po 11 vai: r. šv. Mišių Palai
mintojo J. Matulaičio misijoje, Le-
monte. Kviečiame dalyvauti šioje šven
tėje. 

Chopin teatre — Naujosios Europos 
vakaras ir pasaulinė premjera 

Tie, kurie matė Birutės Marcin-
kevičiūtės-Mar ir Eglės Mikulionytės 
monospektaklius I-Fest festivaliuose, 
Chopin teatras jau turėtų būti gerai 
pažįstamas. Šį kartą Chopin teatras 
kviečia į Naujosios Europos vakarą, 
kuris atvers ypatingą progą rytų eu
ropiečiams pabendrauti, pasijuokti, 
ir pasivaišinti. 

Kovo 15 dieną, 8 vai. v. teatras 
kviečia į Mickle Maher spektaklio 
„Keistesnis" („Strangerer") pasauli
nę premjerą. Tai intelektuali, humo
ristinė politinė satyra apie Bush ir 
Kerry 2004 prezidentinius debatus. 
Ji pagrįsta Nobelio premijos laureato 
Albert Camus darbais. Spektaklis 
bus rodomas iki kovo 25 dienos (ket
virtadieniais, penktadienį, šeštadienį 
— 8 vai. v. ir sekmadienį — 3 vai. 
p.p.). Adresas: 1543 W. Division St., 
Chicago. 

Vietų skaičius ribotas. Bilietai — 
10 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-278-
1500. Nemokama mašinų statymo 
aikštelė siūloma dviejose vietose: 
Holy Trinity Division gatvėje (1 blo
kas į vakarus nuo 1-94 greitkelio) ir 

The5tran erer 

ties 5/3 banku Division ir Bosworth 
gatvių sankryžoje. Kovo 15 dieną po 
spektaklio bus pabendravimas ir vai-

Chopin teatro inf. 

Alex Braverman „Šokio malonumas' 

Angora Galiery, 530 W. 25th 
Stfėėt, Chelsea. New York 

kovo 16 - balandžio 6 
dienomis vyks 

11 fotomenininkų paroda. 
Jų tarpe — menininkas 

Alex Braverman, 
gimęs ir a u ges Lietuvoje, liuo 

metu gyvenantis Texas. 
Jis pristato nuotraukų ciklą 

„Šokis" 
GaJerijos darbo valandos: 

antradieniais - šeštadieniais nuo 11 vai. r. iki 6 vai. v. 

Čikagos lituanistinė mokykla 
balandžio 21 d. švęs savo 

15 METŲ SUKAKTĮ 
Ta proga Jaunimo centro didžiojoje salėje 6 vai. v. vyks 

mokyklos pokylis. 
Mokykla išleis metraštį, skirte? šiai datai . 

Norintys {dėti pasveikinimą į ruošiamą mokyklos metraštj ar daly
vauti pokylyje, prašome skambinti tel. 630-832-6331 (Jūratė 
Dovilienė); 708-349-4768 (Laima Apanavičienė) arba rašyti: 

juratel 24@yahoo.com; laimaa@hotmail.com 

L 

Anna Kazlauskas, Trail Creek, IN, parėmė „Draugą" dosnia 100 
dol. auka. Labai dėkui! 

John R. Dainauskas, gyv. Woodridge, IL, už „Draugo" kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Labai ačiū! 

Gražina Narkus-Kramer iš Bethesda, MD, kartu su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu atsiuntė „Draugui" 200 dol. auką. Su geriau
siais linkėjimais sakome širdingą ačiū! 

Gražina Liautaud, gyv. Chicago, IL, yra ne tik pati nuolatinė 
„Draugo" skaitytoja, bet užprenumeruoja dar vieną „Draugą" — pratęs-
dama šias dvi prenumeratas, ji atsiuntė 260 dol. auką. Labai vertiname 
dosnumą ir sakome nuoširdų ačiū už paramą „Draugui"! 

„Lietuvos Vyčių 93-iojo met inio visuotinio nariu suvažiavimo 
metu buvo balsuota ir priimta rezoliucija skirti 'Draugui' 100 dol. pa
ramą už nuolatinį Lietuvos Vyčių organizacijos veiklos garsinimą", — 
rašo mums Regina Juškaitė-Švobienė, Lietuvos Vyčių centro valdybos 
ryšininkė su visuomene. Esame labai dėkingi už paramą ir prižadame 
visuomet skelbti šios garbingos, beveik tiek pat senos, kaip ir dienraštis. 
„Draugas", organizacijos darbus. 

K. Stravinskas iš Beverly Shores, IN, parėmė „Draugą" 80 dol. 
auka. Labai dėkui. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toflfree 24 hr. 888-77645742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johnglbaitls.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773 -5*5 -^500 

Arvydas Barzd ūkas, Falls Church, VA, pratęsdamas „Draugo" 
prenumeratą, kartu atsiuntė 80 dol. auką. Esame labai dėkingi! 

http://www.chicagoope-
http://ratheater.org
mailto:24@yahoo.com
mailto:laimaa@hotmail.com
http://www.johnglbaitls.com

