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Aukštas šaiies oareigunas KCB 
teikė informaci ją apie išeiviją 

lūratė Skėrytė 
Alfa.lt 

Prieš aštuoniolika metų dabarti
nis Seime Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) pirmi
ninkas Algimantas Matulevičius bu
vo patikimas sovietų saugumo as
muo, teikęs informaciją apie Lietu
vos išeiviją JAV 

Šiuos faktus turintys įrodyti do
kumentai yra Valstybės saugumo de
partamento (VSD) surinktoje ir an
tradienio vakarą Seimo pirmininkui 
Viktorui Muntianui pateiktoje me
džiagoje. 

VSD parlamento vadovui pateikė 
neva Lietuvos ypatingajame archyve 
aptiktus dokumentus apie buvusius 
A. Matulevičiaus kontaktus su sovie
tinio Valstybės saugumo komiteto 
(VSK) darbuotojais, buvusi jo, kaip 
patikimo asmens, byla. Šūsnyje do
kumentų taip pat yra vos prieš keletą 
dienų - kovo 12-ąją - rašytas buvusio 
KGB kadrų darbuotojo (jo pavardė 
paslėpta) paaiškinimas. 

Domino užsienio lietuviai 

Kaip žinoma, kovo 15-ąją Seime 
buvo pateiktas nutarimo projektas iš 
VSD generalinio direktoriaus parei
gų atleisti Arvydą Pocių. Būtent tuo
met kalbėdamas iš Seimo tribūnos A. 
Pocius pareiškė, kad A. Matulevičius 
buvo KGB bendradarbio patikėtinis. 

Remdamasis minėtais dokumen
tais VSD kreipėsi į Seimo pirmininką 
V Muntianą, kad iš A. Matulevičiaus 
būtų atimtas leidimas dirbti su slap-

A. Matulevičius galimai šnipinėjo Saulių Anužį. Eltos nuotr. 

ta informacija. 
Pagal VSD pateiktus dokumen

tus galima daryti išvadą, kad A. Ma
tulevičius 1989 m. buvo įtrauktas į 
maždaug trisdešimties pramonininkų 
ir ekonomistų grupę, vykusių į JAV 
dviejų savaičių vadybininkų kursus. 
Juos organizavo užsienio lietuvis V 
Vebeliūnas. 

Vienas iš dokumentų - operaty
vinio įgaliotinio specialaus bloknoto 
lapas - rodo, kad į šią grupę buvo 
įtrauktas KGB agentas Žvejys ir pa
tikimas asmuo „M. A." Iš medžiagos 
matyti, kad sovietinį saugumą domi
no JAV lietuviai. 

Byloje taip pat esama A. Matule
vičiaus, tuomet vadovavusio gamybi
niam susivienijimui „Neringa" viziti

nė kortelė, jam rašytas JAV lietuvio 
Sauliaus Anužio laiškas bei jo vizitinė 
kortelė. 

Segtuve įdėta ir rusų kalba rašy
ta pažyma „Apie patikimų ryšių nus
tatymą". Ji paimta iš bylos „Operaty
vinis susirašinėjimas". Šioje pažymo
je atpasakotas KGB kapitono susiti
kimas ir pokalbis su A. Matulevi
čiumi 1989-ųjų spalį. 

Be to, byloje pažymima, kad trys 
lapai iš jos yra dingę. 

Į agentus netiko 

Tačiau įdomiausias dokumentas 
parašytas šių metų kovą. Tai buvusio 
LSSR VSK skyriaus kadrų darbuoto
jo paaiškinimas, Nukelta į 6 psl. 

Štame 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Atkurtos 
nepriklausomybės 
dėmuo. 
• Kad žmonės nebij otų 
naujovių. 
•Tėvo pavyzdys palenkė 
prie knygos. 
•Velykas švęskime 
lietuvių parapijose. 
•Kova prieš tabaką. 
•Netekome žymaus 
lietuvio. 
•Dar vienas 
atsisveikinimas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Pasikeitusios taisyklės privertė 
amerikiečius stumdytis eilėse 

Čikaga, kovo 21 d. („Draugo" 
info.) — Dienraščio „The New York 
Times" duomenimis, dar visai nese
niai vos 27 proc. amerikiečių turėjo 
galiojančius pasus. 

Tokia situacija susiklostė dėl to, 
kad keliaujant į nemažai užsienio 
valstybių, įskaitant kaimynines 
Meksiką, Kanadą bei Karibų šalis, 
JAV piliečiams pakakdavo galiojan
čių vairavimo teisių. 

Paso iš amerikiečių nereikalau
davo nei kaimyninių valstybių pasie
nio pareigūnai, nei, grįžtant namo, 
pasieniečiai tėvynėje. Tačiau nese
niai pačioms JAV sugriežtinus pilie
čių kelionių į užsienį tvarka, dešim
tys milijonų amerikiečių užplūdo 
migracijos tarnybas. 

Šiuo metu laiku norinčiųjų gauti 
amerikietišką pasą visuomet padau-
gėdavo — juk artėja atostogų sezo
nas. Vis dėlto tokio klientų antplū-

JAV piliečio pasas. 

džio Valstybės departamento posky
riai niekuomet nėra matę. 

Vien per vasario mėnesį prašy
mų pasui gauti Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Ištremtos 
moters artimieji 
reikalauja 
kompensacijos 

Vilnius, kovo 21 d. (BNS) — 
Lietuvos teismus pasiekė buvusios 
tremtinės artimųjų ieškinys Rusijos 
Federacijai, kuriuo reikalaujama JU-
mokėti pusės milijono eurų kompen
saciją už Gulage praleistus metus ir 
dėl okupacinio režimo persekiojimo 
patirtą žalą. 

Kaip pranešė Teisės projektų ir 
tyrimų centras, kurio tarybos pirmi
ninkas Kęstutis Cilinskas yra advo
katas šioje byloje, į teismą kreipėsi 
jau mirusios tremtinės Onos Pusku-
nigienės vaikai Zofija Veronika Lipei-
kienė ir Benediktas Puskunigis bei 
mirusio trečio vaiko duktė Auksė 
Poškuvienė. ' 

Ieškinyje prašoma priteisti žalą, 
kuri buvo padaryta neteisėtomis Lie
tuvą okupavusios Sovietų sąjungos 
represijomis: neteisėtu 0. Puskuni-
gienės ir jos turto areštu, pilietinių 
teisių atėmimu, nuteisimu ir laisvės 
atėmimu bei išvežimu į lagerį Ru
sijoje. 

Ieškovai prašo priteisti iš Rusijos 
Federacijos 500,000 eurų (daugiau 
nei 1,7 mln. litų) neturtinę žalą — vi
siems trims po 100,000 eurų, o 0. 
Puskunigienės patirtą žalą jie įverti
no 200,000 eurų. 

Ieškinys ir kiti procesiniai doku
mentai atsakovui turėtų būti įteikti 
per Lietuvos užsienio reikalų minis
teriją. Ieškinyje nurodoma, kad so
vietinės Nukelta į 6 psl. 
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LIETUVIŲ TELMNtAt 
** *%•., 

WORCESTER, M A 

TĖVYNE LIETUVA, 
PER AMŽIUS BŪK LAISVA 

Worcester Lietuvių organizacijų 
taryba vasario 18 d. suruošė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 89 
metų sukakties paminėjimą. Žvar
biam šiaurės vėjui negailestingai gla-

Moulton. Mišių pabaigoje sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 

Po pamaldų dalyviai, kurių buvo 
gausu, persikėlė į salę. Cia įvyko to
limesnė šventės dalis. Susirinkusius 

monėjant mūsų veidus, skubėjome į sveikino Organizacijų tarybos pirmi-
Sv. Kazimiero parapijos bažnyčią, ninkas Petras Molis, kuris sakė: 
Amerikos, Lietuvos ir lietuviškų „Švenčiame 754 metus nuo Lietuvos 
organizacijų vėliavos buvo sustatytos valstybės įkūrimo, 89 metus nuo Lie-
altoriaus šonuose. Kaip kurios ALRK tuvos nepriklausomybės paskelbimo 
Moterų sąjungos 5-os kuopos narės ir 17 metų nuo Lietuvos prisikėlimo. 
dalyvavo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Janina Miliauskienė ir 
Marytė Tamulevičienė padėjo prie 
altoriaus trijų spalvų vainiką. 

Paulina Šimkutė deklamuoja eilė
rašti „Mūsų kraštas — Lietuva". 

Šv. Mišias už Lietuvą koncelebra-
vo parapijos kleb. kun. Ričardas Ja
kubauskas kartu su buvusiu ilgame
čiu parapijos vikaru kun. Jonu Pet
rausku, MIC, iš Thompson, CT. Kle
bonas pasakė ir pamokslą. Šv. Mišių 
skaitinius skaitė Jolita Sugur. Auko
jimo dovanas prie altoriaus atnešė 
Danutė Miner ir Verutė Šimkienė. 
Giedojo parapijos choras, įspūdingai 
vadovaujamas vargonininko David baimė dėl lietuvybės išlaikymo 

Lietuva laisva, bet mūsų parama dar 
labai reikalinga našlaičiams ir sene
liams". Programai vadovavo organi
zacijų tarybos vicepirm. Romas Jaku
bauskas, kvietęs visus prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo išeivijoje ir Lie
tuvoje. Žuvusieji ir žūstantieji pa
gerbti susikaupimu. Buvo pakviesta 
pagrindinė šventės kalbėtoja dr. 
Dalia Giedrimienė, kuri visus daly
vius linksmai nuteikusi pareiškė, kad 
švenčiame 89-ąjį Lietuvos gimtadienį 
ir kartu kovo 11-ąją. Ji trumpai per
žvelgė Lietuvos istoriją, nesibaigian
čias lietuvių kovas su daugybe įvairių 
priešų, kol pagaliau buvo pasiekti 
1918 m. — Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimas. Lietuva pradėjo 
klestėti, augti, nepaisant nepalankių 
sąlygų. Atsistojo lygiagrečiai tarp ki
tų tautų ir vis kilo aukštyn. 1939 m. 
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. 
1940 m. Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą. 1941 m. Vokietija jai paskel
bė karą. Žybtelėjo kaip meteoras 
padangėje laisvės spindulėlis, bet už
geso. 1944 m. vėl grįžo sovietų oku
pacija. Išsivystė partizaninės kovos, 
trukusios daugiau kaip 10 metų. 
Pasklidome po įvairius pasaulio kraš
tus. Vieni pasitraukė į Vakarus, kitus 
trėmė į Sibirą. Pasilikusieji kentėjo 
atskirti nuo pasaulio, bet nenustojo 
siekę savo tikslo — laisvės tėvynei. 
Pagaliau išaušo 1990 m. kovo 11-oji. 

Per 17 laisvės metų Lietuva daug 
pasiekė įvairiose srityse, bet daugelis 
žmonių išvyko į kitus kraštus — emi
gravo. Emigruojančių skaičius kiek
vienais metais auga. Kyla aktuali 

Lie-

Lietuvių Organizacijų tarybos suruošto Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 89 m. minėjimo vasario 18 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje 
VVorcester, MA. iš kairės: James Lukes, kun. Jonas Petrauskas MIC, iš 
Thompson CT, Šv. Kazimiero parapijos kleb. kun. Ričardas Jakubauskas, 
miesto burministrė Konstantina Lukesir prelegentė dr. Dalia Giedrimienė. 

Nuotraukos Teresės llgūnienės 
tuvių Bendruomenė atstovauja lietu
viams, pasklidusiems po įvairius 
kraštus. 

Prelegentė linkėjo, kad ir mes, 
gyvendami šiame krašte, išsaugo
tume lietuvių kalbą ir lietuvybę. Bai
gė dr. Vinco Kudirkos, Lietuvos him
no autoriaus, žodžiais: „Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse". 

Albanų kilmės Konstantina Lu
kes, praėjusių metų pabaigoje išrink
ta miesto mere, ne tik su savo vyru 
James Lukes atvyko į šventę, bet at
vežė išleistą proklamaciją ir per
skaitė, kad Vasario 16-oji skelbiama 
Lietuvos Nepriklausomybės diena 
Worcester, ir visą savaitę prie miesto 
rotušės plevėsuos Lietuvos tautinė 
vėliava. Proklamaciją įteikė Organi
zacijų tarybos pirm. Petrui Moliui. 
Programos vedėjas dėkojo, auditorija 
plojo. 

Massachusetts valstijos guberna
torius Deval L. Patrick taip pat at
siuntė proklamaciją. Perskaitė Da
nutė Marcinkevičiūtė. Proklamacija 
skelbė, kad ne tik Vasario 16-oji, bet 
visa savaitė skelbiama Lietuvos Ne
priklausomybės savaite Massachu
setts valstijoje. 

Romas Jakubauskas perskaitė 
JAV LB rezoliuciją dėl dvigubos pilie
tybės. Rezoliucija šventės dalyvių 
vienbalsiai buvo priimta. 

Priartėjome prie linksmesnės 
šventės dalies. Pati jauniausia dalyvė 
— Paulina Šimkutė, padeklamavo 
Jono Minelgos 3 eilėraštukus, labai 
gražiai taisyklinga lietuvių kalba 
juos išmokusi, tautiniais drabužėliais 
pasipuošusi. Dvi sesutės (šių eilučių 
autorės anūkės), Onytė ir Rožytė 
Harris, paskambino pianinu: Rožytė 

ŠVENTĖME VASARIO 16-ĄJĄ 
Providence, RI, lietuviai šventė 

Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
vasario 18 d. Pradėjome su šv. Mišių 
auka Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčio
je. Šv. Mišias aukojo kun. Izidorius 
Sadauskas, SDB. Po šv. Mšių susi
rinkome salėje. Buvo pagerbtos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos, sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, sukal
bėta malda už Lietuvą ir jos laisvės 
kovų aukas. Gautas sveikinimas iš 
Rhode Island gubernatoriaus Donald 
Carcieri buvo perskaitytas. Kalbėjo 
čia užaugęs Viktoras Šakalys apie tai, 
ką jam reiškia būti lietuviu Ame
rikoje. Kalba ir kita programa buvo 
dviem kalbom, nes pas mus yra daug 
lietuviškai nekalbančių. Perskaityta 
Lietuvių Bendruomenės rezoliucija ir 
peticija Lietuvos pilietybės išlaiky
mui gyvenant svetur. Sugiedojom 
„Marija, Marija" ir užbaigėm suneš
tinėm vaišėm. Rinkom aukas ir peti
cijos parašus bei džiaugėmės, kad bu
vo apie 50 žmonių — nuo 4 iki 93 metų 

amžiaus — Lietuvoje gimusių, trečios ir 
ketvirtos kartos lietuvių ir draugų. 

Šv. Kazimiero parapijoje veikia 
Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos 
Vyčiai. Veikia drauge, remia vieni 
kitų pastangas, nes mūsų visų tikslas 
yra lietuvybės išlaikymas. Neturime 
lietuvio kunigo ir dažniausiai turim 
pasitenkinti amerikiečių pensininkų 
kunigų paslaugomis. Parapijos admi
nistratorius, kun. James Ruggieri, 
klebonauja kitoje netolimoje dvitau-
tiškoje parapijoje (amerikiečių ir is
panų), tad nesuspėja su mumis daž
nai bendrauti. Sekmadienj^šv. Mišios 
dažniausiai būna angliškai, bet skai
tymai, maldos ir giesmės — lietuviš
kai. Kai gali atvykti Putnam, CT, se
selių kapelionas, be galo džiaugiamės. 

Kadaise — 1980 m., po ata kun. 
Vaclovo Martinkaus mirties, tuometi
nis vyskupas norėjo mūsų parapiją 
uždaryti. Susirinko tiek daug žmo
nių, kad salė buvo perpildyta. Lietu
viai ir jų draugai parodė savo soli

darumą. Mūsų atsakymas buvo: kai 
tuo metu sovietų okupuotoje Lietu
voje yra uždaromos bažnyčios, šitoje 
laisvoje šalyje mes jokiu būdu to ne
leisime. Po to buvo paskirtas lietuvis 
klebonas ir parapija išliko. Dabar, 
prieš trejus metus mirus kun. Adolfui 
Klimanskiui, apie uždarymą nebuvo 
nė kalbos. Bažnyčia graži, gerai už
laikyta, turime salę, tik... žmonių 
trūksta. 

Trumpai pasakius, senstame. Bet 
vis tiek surengiame Nepriklausomy
bės šventę, Šv. Kazimiero šventę, Bir
želio juodųjų dienų paminėjimą, ben
dras lietuviškas Kūčias, turime para
pijos gegužės pusryčius, parapijos pie
tus, giedame „Ilgiausių metų" tiems, 
kurie perlipa dar vieną amžiaus slenks
tį ir palaidojame mirusius, giedodami 
„Viešpaties Angelą". Dirbame glau
džiai, dažnai negalvodami ar viena 
organizacija, ar kita, ar pati parapija 
ką nors rengia. Gal tai ir yra mūsų 
išlikimo priežastis — vienybė. 

Aldona Kairienė 

— Mozart Sonatiną, o Onytė — 
Alkia Keyes „If I Ain't Got You". 

Parapijos choras, vadovaujamas 
D. Moulton, padainavo 3 dainas. 
Daina yra neatskiriama lietuvio 
dalis. Tai mūsų dvasios išraiška. Visi 
šventės dalyviai, kartu su programos 
vedėju, visiems programos atlikėjams 
plojo, tardami: ačiū, ačiū... 

ALRK Moterų sąjungos 5-os kuo
pos narės — pirmininkė Aldona Jak-
niūnaitė — suruošė užkandėlius ir ka
vutę visiems šventės dalyviams. Šven
tę rengė Lietuvių organizacijų tary
ba. Didžiausią renginio darbų dalį at
liko tarybos valdyba: pirm. Petras Mo
lis, vicepirm. Romas Jakubauskas, 
ižd. Algis Glodas, sekr. Giedrė Razva-
dauskaitė, narys Arvydas Klimas. 

Janina Miliauskienė 
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ATKURTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DĖMUO 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

1946 metų liepą Sūduvos krašte 
sovietinio okupanto MVD kariuo
menės baudėjai keliomis kovinėmis 
operacijomis, vykusiomis Marijam
polės mieste ir Marijampolės, Liud
vinavo, Igliškėlių, Gudelių ir Sasna
vos valsčiuose, likvidavo tiesiogiai 
Tauro apygardos štabui pavaldų 
Vytenio laisvės kovotojų būrį. Šioms 
operacijoms vadovavo LSSR NKVD 
UBB skyriaus viršininko pavaduo
tojas pradžiamokslis rusas papulki
ninkis B. Burylin. Šie įvykiai ir būrio 
istorija aprašyta E. Simanaičio do
kumentinėje apybraižoje „Nelikę 
nuošalyje" (2003). 

J. Bekampis-?TŠalmas" 

Vertėtų prisiminti 1940 metų 
Europos gėdą, kada Lietuva pagal 
dviejų diktatorių — Stalino ir Hit
lerio — Rytų Europos dalybų suo
kalbį atiteko Sovietų Sąjungai. Po to, 
kai Vokietijos Vermachtas kartu su 
sovietų Raudonąja armija nukariavo 
Lenkiją ir jos teritorija buvo tiksliai 
pasidalinta pagal minėtą suokalbį, 
atėjo metas Baltijos šalims. Kremlius 
paskelbė ultimatumą Lietuvai ir 
Raudonoji armija, plėšikų papročiu, 
neteisėtomis dalybomis sulygtą „tei
sėtą grobį" prisijungė, okupuodama 
šalį. 

Išskirtinio dėmesio vertas kitas 
to meto iškalbingas faktas, liudijantis 
tarptautinės teisės šiurkštų nepai
symą ir totalitarinio režimo įžūlaus 
smurto padarinius. Okupuota šalis, 
likvidavus jos teisėtą valdžią, sugrio
vus valstybės valdymo struktūras, ne 
rinkimų, o balsavimų farsu, pagal 
Kremliuje parengtą scenarijų neva 
„prašėsi" priimama, pasak Lenino, į 
„tautų kalėjimą". Pirmojo bolševik
mečio masinės gyventojų žudynės ir 
trėmimai bene pats ryškiausias ir 
įsimintiniausias to sovietinio oku
pacinio periodo „teisingumo" reiš
kinys. 

Tačiau nei Europa, nei likęs pa
saulis tuomet neišgirdo tarptautinės 
teisės kalba garsiai išrėkto grobiko 
prievartaujamos aukos žodžio — kas 
iš tikrųjų dedasi! Tarptautinės teisės 
normos ignoruojamos, tarpvalsty
binės sutartys brutaliai laužomos! 
Šalis šantažuojama ir okupuojama, o 
valstybės vadovybė neįvardija prasi
dėjusios okupacijos fakto, nesudaro 
net egzilinės vyriausybės, kariuo
menė negauna įsakymo priešintis ir, 

pasak vieno iš agresoriaus karinių 
vadų maršalo A. Jeremenko, „Lie
tuva kapituliuoja", neiššovusi net 
simbolinio šūvio. 

Romos teisės postulatas „Quod 
non est in actis, non est in mundo" — 
ko nėra bylose, to nėra ir pasaulyje — 
tiesmukai byloja, kad tautų ir vals
tybių likimuose tarptautinė teisė yra 
esminės svarbos veiksnys. Agresijos 
fiksavimo faktas būtų labai padėjęs 
ne tik nacionalinei diplomatijai, sie
kiant atgauti smurtu atimtą nepri
klausomybę, bet ir ginkluotoje ko
voje, o taip pat ir pilietinio pasi
priešinimo judėjime. 

Ar galėjo brandžią tautinę savi
monę išugdžiusi tauta, atkūrusi savo 
valstybę, nesiimti savigynos, nesi
priešinti agresijai, smurtui, melui, 
genocido politikai? Pasipriešinimas 
kilo dėsningai. Kitaip ir būti negalėjo. 
Žinoma, pasirengimas ginti savo 
teises ir laisves yra niekada nepra
randantis aktualumo reikalas. 

Tų pačių metų liepos 24 d., MVD 
bortiniu sunkvežimiu rusakalbės 
ginkluotos sargybos lydimi, vienuo
lika suimtų kovotojų buvo išvežti į 
Vilnių ir patalpinti į perpildytas Lu
kiškių kalėjimo vienutes. Laisvės 
kovotojus Marijampolėje ir Vilniuje 
tardė okupanto čekistai. Tardymai 
vyko tik rusų kalba. Protokolai 
surašyti ta pačia okupanto kalba. 

MVD tribunolo teisėjas, net vi
durinės mokyklos nebaigęs sovietų 
papulkininkis Aleksėj Chaliavin, 
1946 m. lapkričio 29 d. Vilniuje nu
teisė vienuolika Vytenio būrio laisvės 
kovotojų. Šis kruvinasis papulki
ninkis tėra tik vienas iš planinio 
genocido vykdytojų Lietuvoje. Jis yra 
pasiuntęs myriop ir vyskupą V 
Borise vičių. 

Teismo farsas vyko rusų kalba. 
Teisiamuosius sergėjo rusakalbių 
baudėjų enkavedistų ginkluota sar
gyba. Tėvynės gynėjai buvo teisiami 
pagal okupanto RSFSR baudžiamojo 

A. Gustaitis-„Kimas" 

kodekso 58 straipsnį, kaltinant juos 
„sovietinės 'rodinos' išdavimu". Ke
turi kovotojai buvo nuteisti mirties 
bausme: 1 skyriaus vadas psk. Jurgis 
Bekampis - „Šalmas" (g. 1925 m.); 3 
skyriaus vadas psk. Alfonsas Žu
kauskas - „Lizdeika" (g. 1928 m.); 
būrio vado adjutantas gr. Algimantas 
Gustaitis - „Kimas" (g.1928 m.); 1 
skyriaus kovotojas eil. Vincas Ba-

A. Žukauskas-.,Lizdeika" 

savo tikrąją, bet pavergtą tėvynę nuo 
agresoriaus smurto, nuo genocido 
akcijų. 

Eina septynioliktieji atkurtos 
nepriklausomybės, metai. Lietuva 
tapo Europos Sąjungos nare. Tačiau 
vis dar nėra tikrumo, kad arti
miausiais metais tarptautinė Temidė 
genocido planuotojams ir vykdyto
jams pakartos Niurnbergo nuospren-
dį-

Tarptautinė ir mūsų III Res
publikos nacionalinė teisė okupaciją 
ir aneksiją apibrėžia kaip genocido 
politikos sudėtinę dalį. Verta 
priminti, kad genocido nusikalti
mams nėra senaties ir jos būti negali. 
Genocidas — pasibaisėtina nelaimė ir 
žmonijos gėda. Pasipriešinimas ag
resijai ir genocido politikai yra pi
liečių teisė ir pareiga. Jaunieji laisvės 
kovotojai priesaikos nesulaužė. Ta
čiau jų nenugyventi metai yra mo-

Eina septynioliktieji atkurtos 
nepriklausomybės metai. Lietuva 

tapo Europos Sąjungos nare. 
Tačiau vis dar nėra tikrumo, kad 
artimiausiais metais tarptautinė 
Temidė genocido planuotojams 

ir vykdytojams pakartos 
Niurnbergo nuosprendi. 

ronas - „Vyšnelis" (g. 1928 m.). Kiti 
kovotojai nuteisti dešimčiai metų 
Gulago katorgos. 

Mirties nuosprendį vyteniečiams 
įvykdė sovietų budelis profesionalas, 
mažaraštis papulkininkis Vasilij Dol-
girev su pagalbininkais. Tai įvyko 
prieš 60 metų, būtent 1947 m. kovo 
26 d. Vilniuje MVD-KGB kalėjimo 
rūsyje. Keturi Vytenio būrio laisvės 
kovotojai buvo pavieniui nužudyti 
pasalūniškais šūviais į pakaušį. Bu
delio pagalbininkai po šūvio nu
griuvusį kovotoją pribaiginėjo lauž
tuvo smūgiais į galvą ar kirvio kir
čiais į galvos kiaušą. Pagal čekistams 
privalomą instrukciją — kontroliniai 
smūgiai turi garantuoti čekistų 
„darbo kokybę" — jokių galimybių 
aukai išlikti gyvai nepaliekama. 

Nužudytųjų kūnai, pridengti 
brezentu, tą pačią dieną bortiniu 
sunkvežimiu buvo nugabenti į Tus
kulėnų parką ir užkasti garaže iš
raustoje duobėje Nr. 30. Atkūrus ne
priklausomybę, jų palaikai buvo at
kasti ir 2001 m. palaidoti Marijam
polės partizanų kapinėse. Kovotojų 
vardai iškalti buvusio Vilniaus KGB 
kalėjimo sienos cokolyje Gedimino pr. 
Nr. 40. 

Okupanto „teisė" pavergtoje ša
lyje paradoksali visais atžvilgiais. 
Vyteniečių likimai tai patvirtina 
tūkstantąjį kartą: represijas vykdė 
okupanto baudėjai, dangstydamiesi 
pseudomoksliniu „klasių kovos" 
principu; tardytojai ir teisėjai kalbėjo 
svetima okupanto kalba; vadovavosi 
okupanto kodeksu, kurio 58 straips
nis (tėvynės išdavimas — ,,izmena 
rodini") skamba kaip pasityčiojimas 
iš nelaisvėn patekusio kario, gynusio 

V. Baronas-„VySnelis" 

raline pareiga gyviesiems bendražy
giams, kad jie savo visavertiška veika 
pateisintų laisvos tautos nepriklau
somo gyvenimo siekius. 

Nuožmus okupantas daugeliui 
tautiečių atėmė ne tik pilietines, bet 
ir pagrindines žmogaus teises, vers
damas juos gyventi kreivų veidrodžių 
šalyje. 

Keturių kovotojų egzekucija - tai 
tik vienas epizodas iš dešimtmetį 
trukusių kovų ir pusamžį nusitę
susios okupacijos. Jų auka vertintina 
kaip veiklos dėmuo, atkuriant tėvy
nės nepriklausomybę, o drauge ir 
nenuginčijamas įkaltis būsimame 
tarptautiniame tribunole, kuris įver
tins sovietinio genocido nusikalti
mus. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
>UNNY HIUS, FL 

NEPRIKLAUSOMYBES 
. ŠVENTĖ 

2007 m. vasario 25 d. Sunny 
Hills LB apylinkės valdyba surengė 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios mi
nėjimą. Ta pačia proga buvo paminė
tos mūsų laisvės šauklio, genialaus 
poeto Bernardo Brazdžionio 100-
osios gimimo metinės. 

Minėjimas prasidėjo 11 vai. r. 
trispalvės pagerbimu, ją įnešant į 
bažnyčią ir iki altoriaus palydint tau
tiniais rūbais apsirengusių moterų. 
Per pamaldas choras (vad. G. Belec
kienė) giedojo „Tau dėkinga Lietu
va", „Apsaugok Aukščiausias" ir 
kitas, šiai progai tinkančias, giesmes. 
Dauguma chorisčių vilkėjo tautiniais 
rūbais, kas sudarė iškilmingumo 
įspūdį. 

Klebonas prelatas F. Szczykuto-
wicz savo pamoksle minėjo Lietuvos 
kančias ir kovas dėl nepriklausomy
bės bei sveikino visus jos sulaukus. 
Po pamaldų minėjimas buvo tęsia
mas 3 vai. p.p. parapijos salėje. Salė 
šventiškai išpuošta. Ant stalų ištiesti 
lino rankšluosčiai, žvakės, pro
gramos, puokštės — gvazdikų ir 

trispalvės vėliavėlės ant kiekvieno 
stalo. Vidury salės tribūna, papuošta 
išaustu Vyčiu ir Lietuvos himnu, 
šalia stalelis su gėlėmis, žvake ir 
medžio drožiniu — Vyčiu. 

Visiems susirinkus įžanginį žodį 
tarė LB apylinkės valdybos vicepir
mininkas Algirdas Nakas. Jis valdy
bos vardu pasveikino susirinkusius į 
tautos šventę ir didžiojo poeto B. 
Brazdžionio 100 metų gimimo sukak
ties paminėjimą. Jis pabrėžė, kad 
Vasario 16-ta ir Kovo 11-ta yra vienos 
iš reikšmingiausių ir laimingiausių 
mūsų tautos istorijoje. Taigi visi 
turime džiaugtis ir ši dvasia visada 
tegyvena mumyse. Po įžanginio žo
džio A. Nakas tolimesnį programos 
vedimą perdavė LB apylinės pirmi
ninkei E. Žebertavičienei. Ji paprašė 
visus atsistoti ir pagerbti vėliavas. 
Buvo įneštos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos, lydimos tautiniais rūbais 
vilkinčių lietuvaičių. Sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Žuvusių už 
laisvę pagerbimui uždegti žvakę pa
kviesta vyriausia apylinkės moteris 

Naujai išrinkta LB apylinkės valdyba (iš kairės): Algirdas Nakas, vicepir
mininkas, Elena Žebertavičienė, pirmininkė, Albinas Grigaitis, sekretorius 
ir Judita Mamaitytė, iždininkė. 

Choras minėjimo metu. 

O. Mamaitienė, ir jie pagerbti tylos 
minute. Kun. I. Gedvilą paskaitė in-
vokaciją: Viešpatie, visatos Kūrėjau, 
Tu leidai pasaulin visus žmones, 
visas tautas ir kalbas, ir nenori, kad 
tai, kas sukurta, pražūtų. Nuo amžių 
mūsų sesės ir broliai vykdė Tavo no
rą: kovojo už savo kraštą, savo kalbą. 
Jie klojo savo gyvybes, kad Lietuva 
gyvuotų ir lietuvišku žodžiu būtų 
garbinamas Tavo vardas. Prieš eilę 
metų buvo nušvitęs laisvės spindu
lėlis, kurį greitai užgniaužė pasaulio 
galiūnai. Tavojo stebuklo dėka, vėl 
tas laisvės spindulėlis šviečia, leis
damas Lietuvai viešai reikštis pasau
lio tautų šeimoje. Viešpatie, esi davęs 
žmogui protą ir valią, kad jis darbuo
tųsi, remdamasis Tavimi. Todėl mes 
šiandien savo dalyvavimu išreiškia
me, kad norim vykdyti Tavo planą, 
kad norim išlaikyti Lietuvą gyvą 
Tavo pasaulin leistų tautų šeimoje. 
Viešpatie, padėki mums. Amen. 

Pirmininkė pranešė, kad yra 
gauta rezoliucija. Ją anglų kalba per
skaitė LB apylinkės valdybos iždi
ninkė J. Mamaitytė. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai. Toliau vyko me
ninė programa. E. Žebertavičienė pa
skaitė B. Brazdžionio eilėraštį „Tėvų 
namai" ir pakvietė visus džiaugtis, 
kad Lietuva laisva. Po to Brazdžionio 

eiles skaitė B. Nakienė „Mano pro
tėvių žemė" ir V Zebertavičius „Aš 
čia gyva". E. Žebertavičienės ir 0. 
Adomaitienės duetas atliko „Jūra" 
(žodž. Vyt. Bložės, muz. A. Raudo
nikio). Choras padainavo tris dainas, 
o „Lietuva brangi" atliko visa salė. 
Svečiai — kun. T. Rudnik iš Syra-
cuse, NY, ir kun. Florijonas iš Len
kijos — buvo sužavėti renginiu. Pa
sibaigus meninei daliai pirmininkė 
visus pakvietė prie vaišių. 

Kai visi buvo besiruošią keliauti 
namo, prie mikrofono priėjo svečias 
kun. P Rudnikas. Jis labai nuošir
džiai padėkojo už tokią gražią šventę 
ir papasakojo, kaip 1969 m. pirmą 
kartą aplankė vieną lietuvių šeimą 
Vilniuje. Lietuvos laisvės garbei jis 
savo sodriu balsu pagiedojo „Ad mul-
tos annos". Jo parodytą nuoširdumą 
visi sutiko ilgais plojimais. 

Prieš ir po minėjimo LB apylin
kės iždininkė J. Mamaitytė rinko 
aukas ir nario mokestį. Baigdama no
riu pasakyti, kad Sunny Hills lietu
viai nustebę ir pasipiktinę dėl pasiū
lymo pakeisti mūsų visų branginamą, 
sunkiais laikais slėptą, poetų apdai
nuotą trispalvę. Juk Lietuva ne kuni
gaikštystė, o valstybė! Nelieskite 
Trispalvės! 

Anelė Pečkaitienė 

—: 
HARTFORD, CT 

u i — u i 

P A M I N Ė T A K O V O 11-OSIOS SUKAKTIS 
Šaltoką sekmadienio rytą, vasa

rio 18 d., gausus būrys lietuvių 
rinkosi Šv. Trejybės bažnyčioje Hart
forde, ne eilinėm šv. Mišioms, o iškil
mingoms minėjimo mišioms, auko
jamoms 9 vai. r. Bažnyčios choro na
riai, uniformuoti skautai, keli ramo-
vėnai, Lietuvos Vyčių nariai, dalis 
„Berželio" šokėjų grupės ir daug kitų 
pripildė bažnyčios suolus. 

LB Hartford apylinkės valdyba 
džiaugėsi, matydami, kad į bažnyčią 
susirinko daug žmonių, nes ir kun. A. 
Gurklys buvo paruošęs pritaikytą 
pamokslą, ir Jurgio Petkaičio choras 
po daugelio repeticijų norėjo, kad visi 
išgirstų jų gražiai giedamas giesmes. 

Po šv. Mišių parapijos salėje 
prasidėjo minėjimas. Jam vadovavo ir 
trumpą kalbą pasakė Asta Nenor-
tienė, jauna, talentinga, darbšti. Prie 
stalo aukas ir nario mokestį rinko 

iždininkas Jonas Strimaitis ir Ro
landas Luščikauskas. Buvo ir pirm. V 
Kogelis, kuris jau penktadienio po
pietę trispalvėmis papuošė salę. 

Po trumpos kalbos ir rezoliucijų 
skaitymo šoko „Berželio" šokėjai. 
Grupė pašoko keturis šokius. Viena 
šokėja perskaitė B. Brazdžionio eilė
raštį „Mūsų protėvių žemė". Asta 
priminė, kad švenčiame poeto šimto 
metų gimimo sukaktį. 

Publika buvo kviečiama pasi
stiprinti užkandėliais, pabendrauti. 
Niekas neskubėjo namo. Buvo labai 
smagu matyti šeimas su vaikučiais, 
Vyčių organizacijos narius, ir kitus 
jaunus žmones. 

Specialiom Mišiom su muz. J. 
Petkaičio vadovaujamu choru prisi
minta Nepriklausomybės šventė — 
Kovo 11-oji. 

D. Grajauskienė Šoka Berželio" Šokėjai. 

i — 

„ D R A U G A S " I n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; „ D R A U G A S " : i š e i v i j o s I r L i e t u v o s j u n g t i s ! 
„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s š v y t u r y s I r s a r g a s ! P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 



DRAUGAS, 2007 m. kovo 22 d., ketvirtadienis 5 

Kova prieš „piktąją žolę" iki šioLbuvo neveiksminga 
Bene labiausiai šokiruojantis 

praėjusio dešimtmečio Amerikos sta
tistikos faktas tas, kad nuo tabako 
mirė daugiau žmonių nei nuo alkoho
lio, narkotikų, AIDS, dėl žmogžu
dysčių, savižudybių, gaisruose, auto
mobilių avarijose kartu sudėjus. Kas
met miršta daugiau nei 400 tūkst. 
amerikiečių, iš jų 160 tūkst. dėl plau
čių vėžio, rašo „The Economist". 

Dėl to vis labiau priešinamasi 
tabako produktų, ypač cigarečių, 
prekybai. Kova prieš rūkymą prasi
dėjo dar prieš 50 metų, kai kliniki
niais ir epidemiologiniais tyrimais 
buvo nustatytas ryšys tarp rūkymo ir 
susirgimo plaučių vėžiu. Nepaisant 
to, 50 mln. Jungtinių Valstijų gyven
tojų nenustoja rūkyti. 

Harvard universiteto profesorius 
Alland Brandt parašė cigaretės istori
ją Amerikoje. Ji pradedama nuo 
automatinės susukimo mašinos, už
patentuotos Jameso Bonsacko 1881-
aisiais, iki pat šių dienų George W. 
Bush administracijos atsitraukimo 
iniciatyvoje, pagal kurią tabako pra
monė būtų prisiėmusi visą finansinę 
atsakomybę už tabako vartojimo su
keltų ligų gydymą. Tai gerai aprašyta 
ir dokumentuota istorija, turinti ir 
aiškų moralinį motyvą. 

Dauguma rūkalių Amerikoje il
gainiui sugeba atsisakyti cigaretės. Tai 
skatina ir daugybėje valstijų galiojan
tys įstatymai, draudžiantys rūkyti 

viešose vietose. Bet tabako pramonė 
vis tiek klesti. Šios kompanijos išgy
veno visus oponentų dūrius. 

Savo knygos pabaigoje A. Brandt 
rašo: „Teisinis puolimas prieš 'Big* 
Tobacco' nepasiekė savo tikslo. Pra
monė liko nepaliesta, pasirengusi pel
ningai dirbti namie ir užsienyje". 
Autorius pateikia puikų paaiškinimą, 
kaip šiai bendrovei pavyko išsilaikyti. 

Cigaretės tapo itin populiarios tarp 
amerikiečių karių per Pirmąjį pasau
linį karą, todėl pasipriešinimas jų var
tojimui kuriam laikui buvo nuslopin
tas. Anot A. Brandt, karas tapo kriti
niu laikotarpiu, po kurio cigaretės įsi
tvirtino kaip moderniosios vartojiš-
kos kultūros neatsiejama dalis. Apie 
1950-uosius amerikiečiai per metus 
surūkydavo 350 milijardų cigarečių. 
Pirmieji 50 „cigaretės amžiaus" metų 
buvo aukso era „Big Tobacco". 

Toks pakilimas išlaikytas, nes 
labai mažai vyrų iki praėjusio am
žiaus penkto dešimtmečio rūkydavo 
tiek, kad susirgdavo mirtinu plaučių 
vėžiu. Tik šeštame dešimtmetyje kli
nikiniais tyrimais nustatytas tiesiogi
nis tabako poveikis plaučių vėžio for
mavimuisi. Šios naujienos nesukėlė 
reikšmingų permainų, nes cigarečių 
gamintojos žaidė viešaisiais ryšiais, 
norėdamos sukelti abejonių medi
cininiais tyrimais. Tik 1964-aisiais 
diskusija buvo užbaigta patvirtinimu, 
kad tabako produktai yra žalingi 

ųmm 

Amerikos tabako aukso era jau praeityje. 

organizmui. 
„Big Tobacco" atlaikė tiek šią, 

tiek kitas naujienas ir vyriausybės 
sukurtus apribojimus. Siekdama iš
vengti rūpesčių ateityje bendrovė per 
savo lobistus suorganizavo, kad 
tabako produktų pardavimo ir varto
jimo reglamentavimas būtų atiduo
tas Kongreso žinion, tokiu būdu 
išvengiant ekspertinių federalinių 
tarnybų įsikišimo. Šitaip sukurtos 
galimybės paveikti Amerikos parla
mento sprendimus pasinaudojant 
aktyviais lobistais. 

Tabako bendrovėms nepavyko 
išvengti jų vidinių dokumentų pa
viešinimo. Išsiaiškinta įvairių faktų, 
pavyzdžiui, kad gamintojai į ciga

retes specialiai pridėdavo daugiau 
nikotino, siekdami sukurti dar dides
nę rūkalių priklausomybę. 

Net ir turint tokius įrodymus 
teismams nepavykdavo nuteisti ta
bako bendrovių. Bene reikšmingiau
sia jų pergalė - Aukščiausiojo teismo 
sprendimas nesuteikti Federalinei 
vaistų administracijai teisės regu
liuoti tabako produktus. Atskiroms 
valstijoms nepavyko ir vargu ar 
artimiausiu metu pavyks priversti 
šių bendrovių padengti bent dalį dėl 
tabako vartojimo' susirgusių ligonių 
gydymo išlaidų. Kova prieš „piktąją 
žolę" tikriausiai tęsis dar ne vieną 
dešimtmetį. 

Alfa.lt 

Popiet dar liko laiko apžiūrėti aukštą Hiro-
shima pilį ir pilną gėlių Shukkeien sodą, nors vyš
nių ir azalijų žydėjimo sezonas jau buvo besibai
giąs. Užlipome į Hijiyama kalną, iš kurio matyti vi
sas miesto vaizdas. Sakiau netoli, gal už tai ir ne-
susigundėme paimti turistinį taksi, prie kurio 
stovėjo lenta su skelbimu: „3 hours — 36 dol. for 
smail size, 44 dol. for large size". Pagalvojau, 
mums dviems kainuotų 80 dol., ir nuėjome pėsti. 
Mano žingsniamatis ir šiandien rodė devynias pra-
vaikščiotas mylias. 

Trumpai i Miyajima 

Kitą rytą traukiniu ir keltu pasiekėm netoli 
Hiroshima esančią Miyajima salą, gal vieną 

iš geriausiai žinomų Japonijos mažų salelių, prie 
kurios kranto vandenyje lyg patys Įbridę stovi var
tai, su gracingu riestu stogeliu. Ten pat ir šventyk
la pastatyta jau XII amžiuje. Iš čia netoli ir nema
žas, 100,000 gyventojų turįs pramoninis Ivvakuni 
miestas, pasižymėjęs savo pilimi. Viskas taip netoli, 
tad dar nuėjome pasigerėti 300 metų senumo, vien 
iš medžio pastatytu Kintaikyo tiltu su jo stilin
gomis, japoniško stiliaus, įtempto lanko pavidalo 
arkomis. Bėsivaikščiodami prie tilto esančiame 
parke, pirmą kartą Japonijoje sutikome amerikietį 
karį, ir dar dėvintį karišką uniformą. Pagaliau 
atsirado proga idomiam ir ilgam pokalbiui apie 
Japoniją ir jos žmones — ir anglų kalba. 

Koks kontrastas! Japonai, nors ir šiek tiek mo
ka angliškai, i pokalbį nesikiša, nes jiems angliškai 
kalbėti yra per sunku. Sako. kad kai japonai vyks
ta į kokią tarptautinę konferenciją, jie vyksta 3-5 
būdu: „Smile, sleep, silence". Palikę amerikieti 
karį, pamažu žingsniavome i tankiais medžiais ir 
krūmais apaugusį kalną, kur netikėtai pradėjome 
sutikti šen ir ten pro pat mus prastrikčiojančias 
beždžiones, kurių reikėjo saugotis, ko ką nors iš 
rankų neištrauktų. 

Šiandien liepos ketvirtoji, Amerikos Nepri
klausomybės šventė. Jei Hiroshima mieste būtų 
Amerikos ambasada, tai, pagal tradiciją, galėtume 
ten užeiti, ir būti ambasados personalo vaišinami 
pyragaičiais bei vynu. Bet tokios tradicijos tada dar 
nežinojome, ir su ja netikėtai susipažinome tik po 
dvejų metų, kai 1984 m. lankėmės Bangkoke. O 
kad ir būtų Hiroshimoje JAV ambasada, buvusi 
ten, nes turėjome skubėti į greitąjį „Shinkansen" 
traukinį, kuris per penkias valandas, su retais ir 
labai trumpais sustojimais, mus grąžino į Tokyo 
(557 mylios). 

JAPONIJA 
PRIEŠ 25 METUS 

ALEKSAS VFTKUS 
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Grįžtame į"Tokyo 

Grįžus į Tokyo, žmona vėl skubėjo i tą pačią 
kirpyklą, kur buvo prieš dvi savaites. Kadangi ji 
japoniškai nemokėjo nė žodžio, tai ilgai negalėjo 
suprasti, kodėl kirpyklos savininkė taip džiaugėsi, 
ją vėl pamačiusi, ir kodėl į jos rankas bruko kaž
kokį pinigą. Pasirodė, kad žmona pirmą kartą ten 
per klaidą buvo permokėjusi, ir japonė džiaugėsi, 
turėjusi progą tai atitaisyti. 

Dar „nuspaudėme" į jau mums neblogai pažįs
tamą Asakusa rajoną pasipuikuoti, kartu su sukiy-
aki vakariene, ir Suehiro klube pamatyti bent 
kartą Japonijoje Las Vegas stiliaus programą, kurią 
bežiūrint supratome, kad ne visos japoniukės mer
gaitės save kukliai apgaubia kimono rūbais. „Ame
rikietės ar japones, — pagalvojau išėjęs iš teatro, — 
anatomija ta pati". Rytoj Narita oro uostas, kei-
čiam lėktuvą Vancouver, ir pagaliau, po trijų savai
čių, mes vėl Čikagoje. 

Daugiau apie įspūdžius 

Skrendant namo per Ramųjį vandenyną, buvo 
daug laiko pergalvoti visus naujus įspūdžius ir 

bandyti kai kurios užsirašyti, pvz., kuo mes nuo 
japonų skiriamės. 

Japonas įeina į kambarį, nusiauna batus, mes 
— nusiimame kepurę. Japonai rašo nuo viršaus į 
apačią ir iš dešinės į kairę. Mūsų knygos prasideda, 
kur jų baigiasi. Kai liūdime, mes rengiamės juodai, 
jie — baltai. Mes kviečiame svečią sėstis, atkišę 
ranką su delnu į viršų, jie — tą delną atsukę į apa
čią. Jie labai žemai lankstosi, o mes — gal tik prieš 
altorių. Mūsų moterys skuta blauzdas, japonės — 
kaktą ir panosę. Mes važiuojame dešine kelio puse, 
jie — kaire. Mes laiveliu iriamės, sėdėdami atbuli, 
o jie — priešingai. Mes net ant arklio užšokame iš 
jo kairės pusės, o jie — iš dešinės. 

Susipažinus šiek tiek su japonais ir jų gyveni
mo būdu, gal būtų įdomu paklausti, ką jie galvoja 
apie mus. Skaičiau, kad jie tiki, turi savo savotišką 

kvapą, tai bandoma aiškinti tuo, jog vakariečiai 
valgo daug daugiau mėsos negu japonai. Mūsų 
paprotys valyti nosį ir pakartotinai naudoti nosinę 
jiems atrodo tiesiog barbariškas, nes jie tam nau
doja tik minkšto popieriaus skutelius. Kadangi jie 
žino, jog įėję į savo namus mes nebūtinai nusiau-
name batus, jie mano. kad mūsų namai yra taip pat 
nešvarūs, kaip ir jų gatvės. Japonai ir savo valgymo 
lazdeles išmeta po vartojimo, ir nesupranta, kaip 
mes galime savo valgymo įrankius plauti ir vėl nau
doti. Jei japonas gauna slogą, jis užsideda kaukę, 
nors jis mums atrodytų kaip operacijai pasiruošęs 
chirurgas. Japonai nelabai nori pripažinti ir mūsų 
įprastą pasisveikinimą kratant rankas. Jie ir vaka
rietiškus tualetus vadina nehigieniškais. Jie visi 
buvo nustebę po II pasaulinio karo, kad ne visi 
amerikiečiai kariai yra prievartautojai, kaip buvo 
stengiamasi įtikinti jų imperialistinės karines pro
pagandos būdais. 

Garsusis japonų autorius ir TV komentatorius 
Akiyuku Nozaka vis dėlto aiškino, kad mes, 

japonai, vis tiek esame fiziškai prastesnė rasė. 
Amerikiečiai už mus ir didesni, ir stipresni. „Jei aš 
kaip nors susirasčiau sau amerikietę panelę, jaus
čiaus labai nevykusiai", — prisipažino autorius. 

Dauguma tokių turistų, kaip mes, kurie Japo
nijoje praleidžia tik keletą savaičių, palieka šį kraš
tą su įspūdžiu, kad japonai yra turbūt patys man
dagiausi žmonės pasaulyje. Užsieniečiai, kurie Ja
ponijoje gyvena ilgus metus, japonus vadina gru
biais ir labai nemandagiais. Paradoksas? Jei taip, 
tai yra aiškinama, kad japonas mėgsta padėti pasi
metusiam turistui, bet ne žmogui, kurį jis sutinka 
kiekvieną dieną, važiuodamas į darbą perpildy
tuose traukiniuose. Tuo įsitikinti ir aš turėjau pro
gos. Jei eisi be kepurės ir pradės lyti, japonas tau 
pasiūlys savo skėtį, bet praeis pro susikūprinusią 
vargšę japonę moterėlę, nekreipdamas į ją jokio 
dėmesio. 

Bet ko stebėtis japonais? Atsimenu, kaip ir 
mes, jauni studentai Vokietijoje, įlipę į tramvajų 
stengdavomės elgtis kuo mandagiau, ir kai kokia 
vokietė pasidžiaugdavo tokiu šauniu „vokiečių" 
jaunimu, pradėdavome garsiau kalbėti lietuviškai. 
Ak, ta tautinė garbė! 

Baigdamas noriu dar kartą priminti, kad ši 
kelionė po Japoniją vyko prieš 25 metus. Šiandien 
Japonijoje gal kai kas ir pasikeitė, ypač jų politika 
ir karinė strategija, kurią kokią nors dieną gal 
nulems Šiaurės Korėjos vadas Kim II Sung ir jo 
nuolatiniai grasinimai su branduoliniais ginklais. 

Pabaiga 
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Artėjantys brandos egzaminai 
bus griežčiau saugomi 

Pareigūnas KGB teikė informaciją apie išeiviją 

Akcijos „Egzaminai. Nesinervink.lt" globėjai — žurnalistas Edmundas Jakilaitis 
(k) ir grupės „G&G Sindikatas" vadovas Svaras. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 21 d. (ELTA) — Po 
praėjusiųjų metų skandalų šiųmeti
niams brandos egzaminams bus tai
komi ypač griežti saugumo reikalavi
mai. Nacionalinis egzaminų centras 
(NEC) su Švietimo ir mokslo ministe
rija siekia, jog brandos egzaminų 
užduotys būtų prilygintos tarnybinei 
paslapčiai. 

Trečiadienį Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijoje vykusioje spaudos 
konferencijoje švietimo ir mokslo mi
nistrė Roma Zakaitienė susirinkusie
siems teigė, kad šiemet esminių egza
minų tvarkos pokyčių nenumatyta, 
išskyrus vieną naujovę — abiturien

tai vietoj trijų pasirenkamųjų egza
minų galės laikyti du. 

„Tačiau suprantu, kad visiems 
labai rūpi, ar šiųmetiniai egzaminai 
bus saugūs, ar nepasikartos praėju
siųjų metų situacija. Tad norėčiau 
informuoti jus — kad išvengtų nesk
landumų, NEC ėmėsi papildomų 
saugumo priemonių, kai kurios jų jau 
yra įgyvendinamos", — pažymėjo mi
nistrė. 

Pasak R. Zakaitienės, šiemet pa
sikeitė dalis Nacionalinio egzaminų 
centro darbuotojų, sugriežtinta jų at
sakomybė, egzamino vokų apskaita ir 
išdavimas. 

G. Nausėda: Lietuva tur i 
gal imybių atsispirt i Rusijai 

Vilnius, kovo 21 d. (BNS) — Ru
sijos siekis per strategines ūkio sritis 
— energetiką ir geležinkelių trans
portą — daryti įtaką Lietuvos politi
kai visą laiką buvo aiškiai matomas, 
teigia analitikai. Tačiau yra ir ženk
lų, kad šalis yra pajėgi atsispirti šiam 
spaudimui. 

„Nieko nestebina, kad Rusija do
misi Lietuvos energetikos ir trans
porto sistema. Iš principo nereikėjo ir 
stenogramų viešinimo, kad galėtum 
įtarti, jog čia vyksta dideli žaidimai, 
ir Rusijos interesas yra per ekono
miką daryti įtaką Lietuvos politikai. 
Tad suprantama, kad strateginės 
ūkio šakos jai buvo pačios įdomiau
sios. Kituose ūkio sektoriuose Rusijos 
įtaką mes nelabai jautėme, o šiuose 
sektoriuose ji buvo jaučiama visus 
metus", — „Verslo žinioms" sakė 
SEB Vilniaus bankas prezidento pa
tarėjas Gitanas Nausėda. 

Jo nuomone, jei Lietuva neturės 
jėgų atsispirti vis didėjančiam Rusi

jos spaudimui, pasekmės būsiančios 
skaudžios tiek politiškai, tiek ekono
miškai. 

„Tai didžiulis pavojus — mes ga
lime neapginti savo ekonominių in
teresų ir tapsime priklausomi politiš
kai. Nepriklausomai Lietuvai gresia 
tapti savotišku Rusijos satelitu, nors 
iš principo Lietuva yra valstybė, 
esanti visai kitoje geopolitinėje erdvė
je, Europos Sąjungos narė. Tačiau, 
deja, ji vis dar viena koja stovi Eu
ropos Sąjungoje, o kita — visai kitoje 
erdvėje. Padėtis labai grėsminga. Rei
kia tik tikėtis, kad bus padarytos ati
tinkamos išvados, kad paviešinta in
formacija padės spręsti tas proble
mas", — teigė G. Nausėda. 

Kartu pabrėžia, kad yra ženklų, 
jog Lietuva turi jėgų atsispirti didžio
jo kaimyno spaudimui, pirmiausia tai 
— vienintelės Baltijos šalyse naftos 
perdirbimo gamyklos „Mažeikių naf
ta" pardavimas ne Rusijos, o Lenkijos 
bendrovei. 

f;£.i:.-

* Antradieni nutrūko aštuo
nių iš eilės Cleveland „Cava-
liers" komandos su Žydrūnu II-
gausku pergalių serija NBA čem
pionate. Antrąją vietą Centriniame 
pogrupyje bei Rytų konferencijoje už
imanti „Cavaliers" komanda svečiuo
se po pratęsimo 100:108 turėjo pripa
žinti Charlotte „Bobcats" krepšinin
kų pranašumą. Lietuvis svečiams 
pelnė 15 taškų, po krepšiais atkovojo 
9 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius 
perdavimus, blokavo du varžovų me
timus karu suklydo bei surinko 3 

pražangas. 
* Antrąsias iš eilės NBA čem

pionato reguliariojo sezono 
rungtynes praleido Šarūnas Ja-
sikevičius, o aštuntąją vietą Vakarų 
konferencijoje užimanti lietuvio 
„Golden State Warriors" komanda 
antradienį išvykoje 100:104 turėjo 
pripažinti ketvirtojoje pozicįjoje kon
ferencijoje esančių Uttah „Jazz" 
krepšininkų pranašumą. 27 taškus 
svečiams, kurie yra treti Ramiojo 
vandenyno pogrupyje, pelnė Al Har-
rington. 

Atkelta iš 1 psl. 
kurį VSD patalpose priėmė Antrosios 
valdybos skyriaus viršininkas. 

Buvęs KGB kadrų darbuotojas 
prisipažįsta asmeniškai bendravęs su 
A. Matulevičiumi ir įrašęs jį į patiki
mų VSK asmenų įskaitą. 

„1989 m. buvau susitikęs su ga
mybinio susivienijimo 'Neringa' di
rektoriumi Algimantu Matulevičiu
mi, kuris šiuo metu yra Seimo narys, 
- rašoma paaiškinime. - Kiek pame
nu, VSK tikslas buvo gauti iš Algi
manto Matulevičiaus informacijos 
apie JAV gyvenantį lietuvį, bendra
vusį su A. Matulevičiumi." 

Karininkas neslėpė turėjęs ir ki
tų tikslų. „Susitikimo tikslas buvo 
gauti informacijos apie patį Algi
mantą Matulevičių, kad VSK galėtų 
nuspręsti, ar jį naudoti kaip agentą, 
ar kaip patikimą VSK asmenį. Po su
sitikimo su A. Matulevičiumi nus
prendžiau, kad dėl A. Matulevičiaus 
neigiamų asmeninių savybių netiks
linga jį panaudoti VSK kaip agentą, 
todėl buvo surašyta pažyma, kad A. 
Matulevičius tinkamas panaudoti 
VSK tikslams kaip patikimas as
muo", - rašoma paaiškinime. 

Anot buvusio KGB pareigūno, su 
A. Matulevičiumi jis buvo susitikęs 
vos du tris kartus įmonėje „Ne
ringa". Tačiau šis esą tikrai žinojo, su 
kuo kalba. „Jam oficialiai prisista
čiau kaip VSK darbuotojas, t. y. patei
kiau VSK tarnybinį pažymėjimą. Ma

no nuomone, A. Matulevičius žinojo 
ir suprato, kad bendrauja su VSK", -
tikino liudytojas. 

Jis taip pat tvirtino iš A. Matule
vičiaus gavęs informacijos, kurios 
jam tuomet reikėjo. „Susitikimų me
tu A. Matulevičius suteikė mano pra
šomą informaciją, kuria domėjosi 
VSK, - teigiama paaiškinime. - Grį
žęs iš kelionės į JAV Algimantas Ma
tulevičius mano prašymu papasakojo 
apie minėtą kelionę į JAV su ten su
tiktais žmonėmis, kurie domino 
VSK." 

Apie šį susitikimą pareigūnas pa
rašė pažymą. Kadangi VSD šios pa
žymos byloje neaptiko, manoma, kad 
ji yra tarp trijų dingusių lapų. 

Saugojo seife 

Buvęs KGB pareigūnas pasakojo, 
sovietiniame VSK pradėjęs dirbti 
1978 m. ir dirbęs iki 1991-ųjų. 

Savo rašte jis taip pat paaiškina, 
ką tuomet reiškė patikimo asmens 
statusas: „Agentai nuo patikimų as
menų skyrėsi savo operatyvinėmis 
galimybėmis ir pasitikėjimo jais laip
sniu". 

„Nustatant operatyvinį kontaktą 
su patikimu asmeniu buvo rašoma 
pažyma vadovui, kuri buvo įsegama į 
bylą. Patikimiems asmenims buvo 
pradedama byla, kurioje kaupiama 
patikimo asmens patikrinimo me
džiaga", - aiškino buvęs kagėbistas. 

Ištremtos moters artimieji reikalauja kompensacijos 
Atkelta iš 1 psl. 
okupacijos metu, 1951 metais, Šiau
lių srities teismas nuteisė O. Pusku-
nigienę 25 metais laisvės atėmimu už 
antitarybinę agitaciją. Moteris, pasak 
nuosprendžio, nuteista už tai, kad 
„gimusi Jungtinėse Amerikos Vals
tijose iš buožių, lietuvė, TSRS pilietė, 
nepartinė, 1941 metais vokiečių oku
pacijos metu Lietuvoje kurstė antita-

į rybinę agitaciją tarp Lietuvos gyven-
l tojų, šmeižė tarybinę armiją, platino 
I antitarybinio turinio fotonuotrau

kas, 1947—1951 metais sistemingai 
i skleidė provokacinius gandus apie 
| greitai kilsiantį karą tarp Amerikos 

ir Tarybų Sąjungos ir iškraipė tarybi
nę tikrovę". 

Bausmę atlikti O. Puskinigienė 
buvo išvežta į tuometinės SSRS Per-
mės sritį. O. Puskunigienė išbuvo ne
laisvėje iki 1956 metų, mirė 1976 me
tais. 

Atkūrus nepriklausomybę, Lie
tuvos aukščiausiasis teismas 2002 
metais nustatė, kad O. Puskunigienė 
okupacijos metais buvo represuota ir 
neteisėtai nuteista. 

Ieškinyje Rusijos Federacijai nu
rodoma, kad O. Puskunigienės ir jos 
šeimos narių gyvenimas sovietinio 
režimo metais buvo nulemtas fakto, 
kad O. Puskunigienė buvo įtarta ir 
nuteista už sovietinės okupacinės 
valdžios požiūriu „labai sunkų nu
sikaltimą" — antitarybinę agitaciją. 

Pasak ieškinio, 1971 metais 0. 
Puskunigienė pateikė pareiškimą 
Lietuvos TSR prokurorui, prašydama 
peržiūrėti jos bylą ir reabilituoti ją. 
Tame pareiškime ji nurodė, kad ne
pagrįstas areštas, nuteisimas, vėles
nis persekiojimas, požiūris į ją kaip į 
nusikaltėlę atėmė jai sveikatą, ji tapo 
nedarbinga, o jos nuteisimas jai pri
menamas įvairiausiomis progomis. 

Pasikeitusios taisyklės privertė 
amerikiečius stumdytis eilėse 
Atkelta iš 1 psl. 
padaugėjo 25 proc. Laikotarpiu nuo 
spalio iki kovo prašymų skaičius, pa
lyginus su tuo pačiu periodu praėju
siais metais, išaugo 44 proc. Maždaug 
milijonas amerikiečių kreipiasi į Vals
tybės departamentą kiekvieną mė
nesį, prašydami kuo skubiau išduoti 
piliečio pasą. 

Nors didesniam pasų prašytojų 
skaičiui buvo ruoštasi, tačiau Vals
tybės departamento pareigūnai pri
pažįsta, kad tokio klientų antplūdžio 
nesitikėta. Departamento darbuoto
jai, atsakingi už prašymų priėmimą 
bei dokumentų išdavimą, priversti 
dirbti viršvalandžius. Tikimasi, jog 
iki metų pabaigos darbuotojų gretas 
papildys apie 400 naujokų. 

Tuo tarpu pasus išsiimti susi
rengę JAV piliečiai prašomi būti kan
triais. Jei paprastai gauti pasą nuo 

prašymo padavimo dienos užtrukda
vo apie 6 savaites, dabar būkite pa
siruošę laukti 10 savaičių ir daugiau. 
Paso išdavimas skubos tvarka anks
čiau užtrukdavo porą savaičių. Deja, 
dabar užsisakiusieji šią paslaugą turi 
laukti iki 4 savaičių. Be to, pastaroji 
paslauga gerokai brangesnė prie 
įprasto 97 dolerių mokesčio tenka pa
pildomai pridėti dar 60. 

Grūsties pasekmes kasdien jau
čia vis daugiau JAV piliečių. Ilgesni 
paso išdavimo terminai sukelia ne tik 
nedidelius nepatogumus, bet ir rim
tai kertasi su žmonių planais, neretai 
atnešdami tūkstantinius nuostolius. 
Vis daugėja atvejų, kai dėl vieno šei
mos nario, kurio pasas smarkiai vė
luoja, visai šeimai tenka atidėti ar at
šaukti ilgai planuotą kelionę, praran
dant dalį ar visus už ją mokėtus pini
gus. 

http://Nesinervink.lt
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Bill Gatės išreiškė paramą JAV 
imigracijos reformai 

Bill Gatės. 

Meksikas, kovo 21 d. (Alfa.lt) — 
Kompanijos „Microsoft" vadovas, 
turtingiausias žmogus pasaulyje, Bill 
Gatės viešėdamas Meksikoje pa
reiškė, kad Jungtinės Valstijos turi 
reformuoti savo imigracijos įstaty
mus ir suteikti daugiau lankstumo 
aukštesnės kvalifikacijos darbuoto
jams iš užsienio valstybių. 

Kalbėdamas meksikiečių sureng
toje konferencijoje jis teigė, kad re
formos „padėtų, nes taptume nuspė
jami ir aiškūs" reglamentuojant imi
graciją. 

„Išties tikiu, kad, kiek tai yra 
įmanoma taikant politinius riboji
mus, imigracijos laisvė yra geras da
lykas", — reporteriams sakė B. Ga
tės. 

Kasmet dešimtys tūkstančių 

Jeff Miller nuotr. 

meksikiečių nelegaliai prasmunka į 
Jungtines Valstijas, tikėdamiesi su
sikurti geresnį gyvenimą dirbdami 
restoranuose, gamyklose ar plantaci
jose. Šiuo metu jie sudaro pusę nu
manomų 12 mln. nelegalių imigran
tų, gyvenančių Amerikoje. 

B. Gatės, su savo žmona Melinda 
turintis didžiausią pasaulyje labdaros 
fondą, sakė, kad judėjimo lankstu
mas aukštos kvalifikacijos darbuoto
jams yra ypač svarbus jo programinės 
įrangos gamintojai „Microsoft". 

Neseniai kreipdamasis į vieną 
Jungtinių Valstijų Senato komitetą 
jis skundėsi, kad mokslininkai ir inži
nieriai iš Indijos bei Kinijos, dirban
tys jo kompanijoje, paprastai turi 
laukti daugiau nei penkerius metus, 
kol gauna JAV žaliąją kortą. 

Izraelyje prasidėjo visuotinis streikas 
J e r u z a l ė , kovo 21 d. („Reu-

ters"/BNS) — Įtakinga Izraelio profe
sinė sąjunga „Histadrut", žlugus de
ryboms su vyriausybe, trečiadienį 
pradėjo visuotinį streiką, kurio metu 
neskraidė tarptautinių reisų lėktuvai 
ir neteikiamos paslaugos gyvento
jams. 

Streikas, kurio pabaiga nenu
matyta, prasidėjo 9 vai. vietos laiku, 
bet tą pačią valandą turėjo susirinkti 
darbo teismas, kuris turi aptarti vy
riausybės peticiją dėl suvaržančio įsa
kymo tarnybų darbui atnaujinti. 

„Histadrut" nurodė, kad streikas 
paveiks tokias svarbias sferas kaip 
keleivių vežimas autobusais ir trau

kiniais, ugniagesių ir valstybinių 
įstaigų darbas ir Tel Avivo Ben-Gu-
riono tarptautinis oro uostas. 

„Gavome pranešimų, kad dar
buotojai pradėjo reaguoti į streiko pa
skelbimą. Jei bus naujienų darbo 
teisme, gausime atitinkamas instruk
cijas", — Izraelio radijui sakė „His
tadrut" pareigūnas Jihad Akel. 

Profesinė sąjunga teigia, kad 
tūkstančiams municipalinių darbuo
tojų, kuriems ji atstovauja, mėnesius 
nemokami atlyginimai. 

Vyriausybė sako, jog vietos val
džia nesilaiko našumo programų, dėl 
kurių buvo susitarta 2004 metais, to
dėl negalima išmokėti atlyginimų. 

Didelės pasaulio upės gali išdžiūti 
Ženeva, kovo 20 d. („Reu-

ters"/BNS) — Daugeliui didelių pa
saulio upių gresia pavojus išdžiūti dėl 
klimato kaitos ir statomų dambų, ir 
tada pritrūks gėlo vandens, kils grės
mė jūros augalijai bei gyvūnijai, pra
nešė Pasaulinis gamtos fondas 
(WWF). 

Apžvalgoje, parengtoje artėjant 
Tarptautinei vandens dienai, WWF 
išvardijo 10 upių, kurioms gresia pa
vojus, tarp jų Nilui, Rio Grandei ir 
Dunojui. 

„Upės sistemingai nebepasiekia 
jūros, pavyzdžiui, Indas Pakistane, 
Nilas Afrikoje ir Rio Grandė. Mili

jonų žmonių gyvybei gresia pavojus", 
— sakė WWF švaraus vandens pa
saulyje programos vadovas Jamie 
Pittock. 

Upės yra pagrindiniai gėlo van
dens šaltiniai pasaulyje, ir pusė šių 
atsargų jau sunaudota, sakė J. Pit
tock. 

WWF paragino vyriausybes su
daryti susitarimus, kaip geriau va
dovauti vandens išteklių naudojimui, 
kad būtų galima sumažinti žalą. 

Tarp kitų upių, kurioms gresia 
pavojus išdžiūti, — Jangdzė Kinijoje, 
Mekongas Pietryčių Azijoje, Salvinas 
Kinijoje ir Tailande. 

VARŠUVA 
Sčecino mieste antradienį apti

kus didžiulę bombą, gyventojai buvo 
priversti viską metę bėgti iš namų, 
pranešė Lenkijos naujienų agentūra 
PAP Siame Lenkijos pajūrio mieste 
vykdant statybos darbus buvo aptik
ta toną sverianti Antrojo pasaulinio 
karo laikų aviacinė sprogstamoji pa
degamoji bomba. Anot ekspertų, jai 
sprogus, viskas būtų nušluota nuo 
žemės paviršiaus pusantro kilometro 
spinduliu. „Laimė, kad rajone dau
giausia yra vienbučių namų, todėl 
evakuota tik kelios dešimtys gyven-

v 

tojų" — sakė Sčecino policijos ko
mendantūros atstovas spaudai Artu
ras Marcyniakas. 

nio pastato Kamyševackajos kaime 
gyventojai miegojo, kai antradienio 
naktį kilo gaisras, kuris pareikalavo 
daugiausia pagyvenusių pacientų ir 
vienos medicinos sesers gyvybių. 

KALININGRADAS 
Nežinomas užpuolikas antradie

nį vakare nušovė Zelenogrado — fe
deralinės reikšmės kurorto prie Bal
tijos jūros — miesto tarybos deputatą 
Maksimą Aslamazianą. 42-ėjų metų 
M. Aslamazianas išlipo iš savo auto
mobilio Sibiriakovo gatvėje, ir neži
nomas asmuo keturis kartus šovė į jį 
iš pistoleto. Vienas sužeidimas į galvą 
buvo mirtinas. Kurorto deputatas 
mirė greitosios pagalbos automobily
je. M. Aslamazianas turėjo savo vers
lą: jam priklausė naktinis klubas, 
taip pat nekilnojamojo turto firma. 
Tad nužudymas gali būti susijęs ir su 
jo verslo interesais. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

BAGHDAD 
JAV kariai trečiadienį per ope

racija viename sprogmenų fabrike į 
šiaurę nuo Baghdad nukovė penkis 
įtariamus kovotojus, o vėliau per oro 
antskrydį sunaikino šį pastatą, pra
nešė JAV kariuomenė. Savo prane
šime ji nurodė, kad per operaciją ne
toli Tadžio, esančio už 20 km į šiaurę 
nuo Baghdad, buvo aptiktos kelios 50 
galonų statinės su sprogstamosiomis 
medžiagomis. „Į pastatus įėjusios pa
jėgos susidūrė su keliais ginkluotais 
vyrais. Koalicijos pajėgos ėmėsi savi
gynos veiksmų ir nukovė penkis te
roristus, o dar tris sulaikė", — pra
nešime spaudai rašė kariuomenė. 

AFRIKA 

NEW YORK 
Nuo šių metų pradžios net 20 

proc. kritę kompaktinių plokštelių 
pardavimai byloja apie didėjančią 
krizę muzikos įrašų pramonėje, rašo 
JAV verslo dienraštis „The Wall Stre
et Journal". Kompaktinių plokštelių, 
kurioms tenka 85 proc. visų parduo
damų muzikos įrašų, pardavimų 
kritimas buvo kur kas didesnis, paly
ginti su interneto prekybos, kuri bu-

| vo laikoma muzikos įrašų pramonės 
„išsigelbėjimu", padidėjimu. Pasak 
dienraščio, „Warner Music Group" 
grynasis pelnas paskutinį 2006 metų 
ketvirtį, palyginti su atitinkamu 

| ankstesnių metų laikotarpiu, krito 
net 74 procentais. MOGADIŠAS 

Somalio sostinėje Mogadiše tre-
i čiadienį kilo įnirtingi Somalio pajė-
j gas remiančių Etiopijos pajėgų ir su

kilėlių susirėmimai, pranešė vietos 
MASKVA gyventojai. Susirėmimai Mogadišo 
Senelių namuose Pietų Rusijoje pietuose, kur partizaniniai išpuoliai 

per gaisrą žuvusių žmonių skaičius dažnėja, vyko kitą dieną po to, kai Af-
trečiadienį padidėjo iki 63, pranešė rikos Sąjungos (AS) taikdariai su-
pareigūnai. „66 metų moteris ligoni- stiprino saugumą sostinėje. „Užpuo-
nėje mirė nuo širdies smūgio. Kitų 29 likai atakavo Gynybos ministerijos 
sužeistųjų būklę gydytojai laiko pa- pastatą ir pradėjo šaudyti. Etiopai at-
tenkinama", — sakė Nepaprastųjų sakė neįtikėtina ugnimi", — sakė gy-
situacijų ministerijos atstovė Kras- ventojas Mohamed Ali Nur. 
nodaro regione. Dviejų aukštų plyti-

RUSIJA 
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Kad žmonės nebijotų naujouių 
Lina Mumgaudytė - Klaipėdos 

S. Dacho vidurinės mokyklos dešim
tokė. Kūrybinga, keliauti mėgstanti 
mergina nevengia dalyvauti įvai
riuose kūrybiniuose konkursuose, 
yra pelniusi Technologijų olimpiados 
apdovanojimų. Mūsų skaitytojams 
pateikiame trumpą pokalbį su Lina. 

— Sausio mėn. dalyvavai 
Technologijų olimpiadoje, t en 
pristatei savo sukurtus papuo
šalus. Koks tai renginys, ir kaip 
kilo mintis jame dalyvauti? 

Lina pristato papuošalų kolekciją 
2007 m. Technologijų olimpiadoje. 

— Technologijų olimpiada tai 
toks renginys, kur gali parodyti savo 
idėjas ir tai, ką sugebėjai nuveikti, 
išskyrus sėdėjimą prie televizoriaus. 
Tik, mano nuomone, daug kas ne
supranta šio renginio pagrindinės 
idėjos. Aš manau, kad į šį renginį 

reikėtų žiūrėti su šiek tiek daugiau 
fantazijos, nebijoti atsiskleisti ir 
padaryti kažką kitokio, ne vien pasi
imti servetėles ir iš jų kažką iš
lankstyti. Niekada nebūsi pripažin
tas ar, juo labiau, nepaliksi pėdsako 
šiame pasaulyje, jeigu nekursi, 
nedarysi kažko savita... Nukopijuotos 
mintys — darbai tolygūs nuliui. 

Dalyvauti olimpiadoje mane 
pastūmėjo mano darbų mokytoja O. 
Budvydienė. Iš pradžių maniau, kad 
tai koks nesusipratimas, kažkokia 
nesąmonė... Bet vėliau supratau, kiek 
daug duoda šios olimpiados. Kaip 
gera parodyti kitiems kažką nauja! 
Buvo įdomu stebėti, kaip žmonės 
reaguoja į naujoves. Šioje olimpiadoje 
dalyvauju jau antrą kartą. Pirmąjį 
kartą Klaipėdą nustebinau savo sa
votiškais drabužiais, kurie, be abejo, 
neapsiėjo be kaukolyčių ir kitų mano 
išmonių. Tą kartą man pavyko ir 
iškeliavau su visais savo rakandais į 
Kaune vykstančią Respublikinę olim
piadą. Ten ne visi suprato mano me
ną, tačiau nepastebėta nelikau. Nuo
monių buvo visokių. Bet juk aš ir 
nesistengiau kurti kažko visai visuo
menei ir nebandžiau visiems įtikti, 
nes tai neįmanoma... Dariau tai, ką 
norėjau. Ir olimpiadoje laimėjau kū
rybinę užduotį. Buvau neapsakomai 
laiminga — įrodžiau visoms manimi 
netikėjusiomis moteriškėmis, kad aš 
galiu. 

— Ar nustebai šiemet laimė
jusi trečią vietą? Ką tau reiškia 
toks įvertinimas? 

— Neslėpsiu, kad šiuometinėje 
Technologijų olimpiadoje užėmusi 
trečiąją vietą nustebau, neš tikėjausi 
aukštesnės vietos. Supratau, kad 
žmonės labai bijo naujovių ir nors 
kokių posūkiu j šalį. Šiais metais 
pristačiau papuošalų kolekciją iš 
Įvairių varžtų, raktų, rankinę iš 
kibiro. Pati buvau apsirengusi kaip 
statybininkas. Tačiau mane nudžiu

gino, kad žmonės ėjo, žiūrėjo, klausi
nėjo. Jiems buvo įdomu. Man visada 
smagu kažką parodyti kitiems, o ypač 
— matyti jų reakciją. 

— Iš kur semiesi idėjų, kokių 
turi ateities planų? 

— Idėjos... Labai sunkus klausi
mas. Dažniausiai nežinau, ką atsa
kyti. Apie tai labai sunku šnekėti, nes 
kiekvienas tai supranta savaip. Kū
ryba man yra tiesiog procesas, kurio 
metu protas jau niekada nebegrįžta į 
pradinę būseną. Atsiradusi nauja 
idėja visad suteikia kažkokia viltį, 
kažkokią laimę... Savo mintimis, 
idėjomis ne daug su kuo dalinuosi. 
Tiesiog labai tikiu, kad viskas yra 
įmanoma ir pasiekiama. Turiu „nere
alių" tikslų ir žinau, kad juos kada 
nors pasieksiu. 

— Kokių dar pomėgių turi? 
— Beprotiškai myliu madą. 

Mėgstu piešti, svajoti, užvertus galvą 
į dangų, klausytis muzikos, kol pa
juntu, kad jau aplankė dėdė miegutis, 
dievinu keliones ir jų planavimą... 
Myliu Vokietiją ir grupę ,,Tokio 
HoteF'. Tai mano mylimiausia grupė, 
kuri vienu ar kitu atžvilgiu yra susi
jusi su mano kūryba. Vien dėl jos 

pradėjau mokytis vokiečių kalbos. 
Nors neturiu gero balso, bet norėjau 
išmokti bent niūniuoti ar šiaip 
padainuoti, todėl pamaniau, kad tam 
puikiai tiktų prancūzų kalba. Taip 
pat negaliu pamiršti ir stovyklų — tai 
turbūt aštuntasis pasaulio stebuklas! 
Niekur taip gerai nesijaučiu kaip ten. 

— O kaip į tavo pomėgius 
žiūri tėvai, brolis? Ar palaiko? 

— Tėvai, brolis, jie labai palaiko 
mane. Kas jiems daugiau belieka? 
Juk šeimoje kas nors turi būti atsa
kingas už meninę veiklą. 

— Priklausai Klaipėdos ev. 
liuteronų parapijai, kas patinka 
bažnyčioje? 

— Anksčiau niekad nemaniau, 
kad bažnyčia gali būti kažkas tokio 
nepaprasto. Visad galvodavau, kodėl 
tos bobutės eina į bažnyčią, nejaugi 
jau tikrai nebeturi ką veikti?! Bet, 
pasirodo, bažnyčia iš tiesų turi kažką 
traukiančio, jeigu tik tikrai tuo tiki. 

m 

Jeigu ne BIEN festivalis (plačiau 
žiūr. www.bienweb.org ), turbūt šian
dien aš būčiau viena iš daugelio 
paauglių, kurie nemėgsta bažnyčios. 
Tačiau festivalio metu supratau, 
kokie žmonės gali būti vieningi, 
mylėti artimą ir džiaugtis paprastais 
dalykais. Tai mane žavi iki šiol. 
Sutikau tokių žmonių, apie kuriuos 
anksčiau tik sapnuodavau. 

Kalbino Kęstutis Pulokas 

S.VALIULj PRIE KNYGOS PALENKĖ TĖVO PAVYZDYS 
Gerai žinomą kino ir televizijos 

kritiką, fotografą, menotyrininką. 
Vilniaus universiteto Žurnalistikos 
instituto dėstytoją Skirmantą Va
liulį domina visi knygų žanrai, esan
tys jo namų bibliotekoje. 

„Skirstau juos pagai tai, kas man 
arčiausia, ir pagal tai, kas šiek tiek 
toliau. Pagrindinės lentynos skirtos 
televizijai ir fotografijai. Domina ir 
tai, kas stovi už jų: tai dailė, teatras, 
literatūra. Šiuo metu namuose -
16,000 tomų", - savo biblioteka stebi
no S. Valiulis. 

— Iš kur toks įspūdingas 
skaičius? 

— Sovietiniais laikais visas man 
rūpimas knygas pirkdavau antik
variatuose. Dabar ir tas šaltinis iš
seko. Vilniuje nėra nė vieno padoraus 
antikvariato, išskyrus skelbimus in
ternete, bet ten ilga byla. Kaunas 
išlaikė, matyt, geriausią antikvariatą 
Lietuvoje. Jame knygų gali gauti dar 
už labai simbolišką kainą. Kartais už 
vieną litą atsivežu labai retų leidinių. 

To, ką išleidžia lenkai, tikrai Čia 
nerasi, tenka važiuoti į Varšuvą. Bent 
kartą per metus vykstu ten nusipirk
ti reikiamų knygų. Tiek fotografijos, 
tiek televizijos sritims. Dažnai ap
žiūriu filosofijos, estetikos lentynas. 
Mūsų knygynuose retai kada rasi 
kokią rimtesnę knygą. 

— Kokiai knygai jaučiate di-

Skirmantas Valiulis 

džiausią simpatiją? 
— Be abejonės, Marselio Prusto 

„Prarasto laiko beieškant". Nesunku 
surasti ryšį, kodėl man patinka Prus
tas. Jo knyga - prisiminimų forma, 
vidinis monologas, o kine tai yra gi
liausia forma, kokia tik gali būti 
pasiekta. Viso to pavyzdys - Andre
jaus Tarkovskio, Ingmaro Bergmano 
filmai. 

— Ko labiausiai pasigendate 
Lietuvoje? 

— Labiausiai trūksta rimto im
porto. Kai pasieksime tokį lygį kaip 
Helsinkyje, kai užėję į knygyną per 
tris aukštus galėsime skaityti viso 
pasaulio literatūrą, galėsime didžiuo
tis. Ten knygų kultūra labai rimta. 

Norvegijoje, Paryžiuje, Londone -
visur tas pats. Mūsų šalyje labai pasi
gendu kultūringos knygyno formos. 
Daugelyje knygynų labai trūksta erd
vės, kartais nė praeiti negali. Prasi
brauti pro tuos stendus neišeina: 
viskas griūva, nekalbant jau apie kul
tūringą knygos pa vartymą. 

— Ar tiesa, kad sovietiniais 
metais bandėte vežt i knygas 
pats? 

— Veždami knygas per sieną im-
davomės su kolegomis fotografais 
įvairiausių gudrybių. Jei veži kažką 
tokio įtartino, tai viršų užkloji ero
tiniais fotožurnalais. Pasieniečiai jais 
labai domėdavosi. Po kelis padovano
davome, tai jie likdavo labai paten
kinti, o mūsų knygos praeidavo 
nepastebėtos. Bet taip tik kartą kitą 
vežti gali. Noras skaityti versdavo 
ieškoti pačių originaliausių išeičių. 

— Pagal ką atsimenate per
skaitytus veikalus? 

— Pagal vietas, kuriose skaičiau. 
Pavyzdžiui, Viktoro Hugo „Paryžiaus 
katedrą" skaičiau visą dieną pasi
slėpęs rugiuose. Žiulio Verno „Pas
laptingą salą" - į sodo gilumą nu
lindęs, kad niekas nekliudytų. Vasarą 
surasti tokią vietą, kur niekas ne
kliudytų, yra ypač sunku. Nikolajaus 
Hartmano „Estetiką" — kelionėje, 
skaitydamas paskaitas apie kiną. Bū
davo, laukiu paskaitos, turiu valandą 
laiko iki jos — ir perskaitau, ir sukon

spektuoju. Keliaujant skaityti išvis 
labai gerai: niekas nekliudo. Turi ką 
veikti. 

— Kaip manote, iš kur ateina 
meilė skaitymui ? 

— Daug kas priklauso nuo tėvų. 
Jeigu tėvai neskaito, reikalingas im
pulsas iš mokyklos ar dar iš kur kitur. 
Mano tėvas, nors ir kaimietis, turėjo 
bibliotekėlę, buvo ir viešą biblio
tekėlę įsteigęs. Po karo viskas nuke
liavo ant aukšto, ir aš ten praleisda
vau didžią dalį vasaros laiko. Kiek 
ten buvo žurnalų — smetoniškų, 
draudžiamų. Draudimas taip pat 
labai paskatindavo skaityti. Tik vė
liau radau bendramintį Bronį Sa
vukyną. Jis „Kultūros baruose*' 
aprašė, kaip vasaromis skaitydavo 
palėpėje. Matyt, tokių kaip mes būda
vo daug. 

— Ar tiesa, kad skaitote dau
gybe kalbų? 

— Skaitau tai daug kalbų (čekų, 
bulgarų, lenkų, slovakų, vokiečių, 
rusų), bet ne visomis kalbu. Buvo lai
kai, kai vasarą ant kalnelio atsisėdęs 
su žodynu rankoje mokiausi literatū
rinės lenkų kalbos. Norint skaityti, 
tai buvo vienintelis kelias. Žodynų, 
ačiū Dievui, sovietiniais metais buvo. 
Skaityti tada nedrausdavo, tik išva
žiuoti į užsienį. Keistas variantas: 
paruošia skaitymui, kelionei, o išva
žiuoti trukdo. 

..Klaipėda" 

http://www.bienweb.org
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Namų šeimininkė - už ir prieš 
Gyvenimas margas savarankiš

kais sprendimais ir nelauktais įvy
kiais. Jūs galite pati panorėti keisti 
darbą, bet gali ir jus atleisti iš darbo. 

Bet kokiu atveju atminkite, jog 
ašaros nubaido sėkmę, o dauguma 
šiuolaikinių vyrų didžiuojasi, kad jų 
žmonos - namų šeimininkės. 

Už vyro p e t i e s 

Netekusi pagrindinio pajamų šal
tinio, palūžusi ir savimi nepasitikinti 
moteris paramos ir supratimo dažnai 
laukia iš mylimo vyro arba artimųjų. 
Nuo įvairiausių negandų saugantis 
vyriškio užnugaris tokiai moteriai 
gali tapti ramiu gyvenimo užutekiu 
neribotam laikui. Suprantantis, pa
laikantis ir dirbti savo žmonos nesku
binantis vyriškis dailiosios lyties 
atstovei kartais gali padaryti ir meš
kos paslaugą. 

Viena, kai iš darbo atleista mo
teriškė gaivelėjasi ir semiasi prarastų 
jėgų, kad vėl atsistotų ant kojų ir ga
lėtų gyventi visavertį gyvenimą, kaip 
būta iki tol. Ir visiškai kitokia situaci
ja, kai moteris nuleidžia rankas ir už 
vyro peties žada nugyventi jai liku
sias dienas. Tikėtina, kad tokioje 
situacijoje įtampa abu sutuoktinius 
prislėgs kaip reikiant. Moterį todėl, 
kad ji iškeitė visavertį gyvenimą į 
keturių sienų „karcerį", o vyrą - dėl 
užgriuvusios finansinės ir psicho
loginės atsakomybės. 

Psichologės Agnės Grušauskaitės 
teigimu, tokioje situacijoje vertėtų 
elgtis kuo santūriau: „Moteris ne
turėtų priekaištauti dėl pailgėjusių 
šeimos rūpintojėlio darbo valandų, 
sumažėjusio dėmesio jos asmeniui. 
Nepagrįsti priekaištai, sparčiau nei 
įprastai tuštėjantis šeimos biudžetas 
gali šliūkštelti kiek per daug žibalo į 
jau ir taip didelį nuotaikų laužą". 

Kita vertus, atsidūrusi tokioje 
situacijoje moteris turėtų pagalvoti, 
kaip galėtų pagelbėti vyrui. Kruopš
tesnių maisto gaminimu, didesniu dė
mesiu vaikams, o gal netikėta staig
mena po įtemptos darbo dienos grįžu
siam sutuoktiniui? 

D o v a n a - s au 

Praėjus kelioms savaitėms po 
atleidimo iš darbo, apsipratus su 
ramesniu gyvenimo ritmu, vertėtų 
pagalvoti ir apie ateiti. Jei baisu pla
nuoti smarkiai į priekį, visiškai pa
kaks kitos dienos planelio. Atsaky
kite sau, ką žadate nuveikti: apsi
lankyti prekybos centre, kirpykloje, o 
gal pasimatyti su sena drauge? 

Atminkite, praradusi darbą, ne
sate įpareigota nuo ryto iki vakaro 
sėdėti namuose ir graužtis, kad nie
kaip nerandate naujos darbovietės. 
Turėdama kiek laisvo laiko leiskite 
sau pailsėti, pasimėgaukite dalykais, 
kuriems anksčiau nerasdavote nė 
minutėlės. Ir atminkite, kad gyvena
te ne vien dėl vyro, šeimos, bet ir dėl 
savęs. 

„Uždariusi buvusio darbo duris 
tiesiu taikymu nukeliavau į papuo
šalų parduotuvę. Išėjimo proga leidau 
padovanoti sau naujus auskarus. 
Pasidabinusi jais jaučiausi gražesnė 
ir tvirtesnė", - prisiminimais dalijosi 
Alina. 

Daugiau nei pusmetį naujo darbo 
ieškojusi Gabrielė prisimena, kad jai 
nuotaiką pakeldavo naujas lūpdažis: 
„Mama man sakydavo, vaikeli, prieš 
įžengdama pro naujo darbo duris, 
nepamiršk pasiryškinti lūpų. Juo
kinga, bet tai iš tiesų labai veiksmin

gas būdas pakelti sau nuotaiką, nu
sišypsoti ir tarsi palinkėti sėkmės 
prieš pokalbį su būsimu šefu." 

Pozi tyvia i mąs ty t i 

Gali nutikti, kad darbo nerasite 
ilgesnį laiką. Net ir tokiu atveju 
nepamirškite pozityvaus mąstymo: 
gamindama valgį, tvarkydama buitį, 
augindama ir prižiūrėdama vaikus 
jūs atliekate ne mažiau sudėtingą 
darbą nei jūsų sutuoktinis. Rūpin
damasi savimi ir savo artimaisiais, 
jausitės patraukli, reikalinga, nepra
rasite tikėjimo savimi ir vieną dieną 
sulauksite norimos sėkmės. 

Sostinės įvaizdžio specialisto 
Kristino Taukačiko teigimu, kiekvie
na šeima turi susikūrusi atskirą ir in
dividualų pasaulį. Todėl tik nuo pačių 
sutuoktinių priklauso, kaip klostysis 
jų santykiai vienam iš dviejų netekus 
darbo. „Kai kurių žmonių pasaulyje 
abu sutuoktiniai yra lygiaverčiai 
partneriai. Tiek finansine, tiek visos 
kitos veiklos prasme. Tačiau yra ir 
daugybė šeimų, kurios gyvena kiek 
kitaip: vyras atsakingas už finansinę 
šeimos gerovę, žmona už namų židi
nio jaukumą, vaikų auklėjimą. Viskas 
priklauso nuo abiejų, o ir nuo kiek
vieno individualių poreikių", - paste
bėjo K. Taukačikas. 

Gąsd ina p r i k l ausomybė 

Psichologės Agnės Grušauskaitės 
teigimu, daugelis vedusių vyrų di
džiuojasi žmonomis namų šeiminin
kėmis. „Tai ypač būdinga Lietuvos 
verslininkams ir politikams. Po dar
bų namo grįžę vyrai įpranta rasti ką 
tik paruoštą garuojančią vakarienę, 
sutvarkytus namus ir gerai nusitei
kusią, pailsėjusią žmoną. Paprastai 
tokie vyrai negaili lėšų nei namų jau
kumui, nei žmonos grožiui, nei šei
mos išlaikymui. Šioje situacijoje daž
niau nesaugiai pasijaučia pačios mo
terys. Jos gali pradėti nerimauti ir 
įtarinėti vyrus darboholikus neištiki
mybe, nemeile joms. Tokioje situaci
joje moterys vėliau ar anksčiau ryž
tasi ieškoti darbo pačios. Jas labiau 
nei kas kitas pradeda gąsdinti finan
sinė priklausomybė", - sakė A. Gru-
šauskaitė. 

Kiek kitokia situacija vyrauja 
tuose namuose, kur moteris namų 
šeimininke tampa ne savo noru, o su
siklosčius tam tikroms gyvenimo ap
linkybėms: netekus darbo, susirgus 
ar neatlaikius per didelės įtampos. 

Ilgainiui buvimas tarp keturių sie
nų, savirealizacijos stoka gali turėti 
įtakos ne tik pačiai namų šeiminin
kei, bet ir visos šeimos gyvenimui. Žmo
nos irzlumu ir bloga nuotaika ne
truks persisunkti sutuoktinis, vaikai, 
draugės. Todėl čia svarbu optimiz
mas, nes ašaros gali nubaidyti sėkmę. 

„ K l a i p ė d a " 

PASLAUGOS 

i y 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiuenė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St , 

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

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1DALLAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prianamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angfiskai arūa lietuviškai. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-4224260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

n n P N R M i n p 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakai aite 

H u n d r e d f i f ty n i n t h l e s s o n 
(Handred fiffci na in th lesan) — Šim
tas penkiasdešimt devinta pamoka. 
M y f a v o r i t e t i m e of t h e year . 
(Mai feivorat ta im af tha jyr) — 
Mano mėgstamiausias metų laikas. 
D a y b e f o r e y e s t e r d a y w a s t h e 
f i rs t d a y of s p r i n g , m y f a v o r i t e 
t i m e of t h e y e a r . (Dei bifor jester-
dei uoz tha fiorst dei af spring, mai 
feivorat taim af t ha jyr) — Užvakar 
buvo pirmoji pavasario, mano mėgs
tamiausio metų laiko, diena. 
I t h a s b e e n a r o u g h vvinter, I 
s u r e vvon't en joy a l i t h e s p r i n g 
h o u s e c l e a n i n g . t h a t I will h a v e 
t o d o . (It hes bin e raf uinter, ai šiur 
uont endžioi oi tha spring hauz klyn-
ing thęt ai uil hev tū dū) — Buvo 
žiauri žiema, aš t ikrai nesidžiaugsiu 
pavasariniu n a m ų valymu, k u r | 
reikės atlikti. 
I en joy p l a n t i n g a g a r d e n , w o r k -
i n g o u t d o o r s , t a k i n g l e i s u r e l y 
w a l k s a n d s i t t i n g i n m y y a r d i n 
t h e e v e n i n g . (Ai endžioi plenting e 
garden, uork ing autdors , teiking 
lyžiurli uoks ęnd si t ing in mai jard in 
tha yvning) — Man patinka sodinti 
darželį, dirbti lauke, neskubant pasi
vaikščioti ir vakare pasėdėti savo 
kieme. 
I wi l l n o t b e a b l e t o d o a n y of 
t h o s e t h i n g s u n t i l I r e t i r e nex t 
year . (Ai uil na t bi eibl tū dū ani af 
thouz things antil ai ritair neks jyr) 
— Aš viso to negalėsiu daryti, kol 
kitais metais neišeisiu į pensiją. 
W h y d o n t y o u j o i n o u r golf 
l e a g u e a f t e r y o u r e t i r e ? (Uai dont 
jū džioin aur galf lyg ęfter jų ritair) 
— Ar nenorėtum įsijungti | mūsų 

golfo lygą, kai išeisi j pensija? 
No, t h a n k you , I don' t w a n t t o b e 
t i e d down, I p l an t o t ravel a l o t 
a f t e r r e t i r e m e n t . (Nou, thenk jū, 
ai dont uoant tū by taid daun, ai 
plęn tū tšrevel e lat efter ritairment) 
— Ne, ačiū, aš nenoriu įsipareigoti, 
kai išeisiu į pensiją, aš planuoju daug 
keliauti. 
T h a t ' s g rea t . a s long as y o u h a v e 
good h e a l t h a n d the r e sou rees . 
(Thęts greit, ez long ez jū hev gud 
helth ęnd tha risorses) — Puiku, kol 
sveikata gera ir turi tam lėšų. 
T h e r e a r e so m a n y places t h a t I 
w a n t t o see, I h a v e been l o o k i n g 
f o r w a r d t o h a v i n g time t o t r a v 
e l . (Thėr ar sou meni pleises ai 
uoant tū sy, ai hev bin luking for-
uoard tū heving tha taim t ū tšreval) 
— Yra tiek daug vietovių, kurias 
norėčiau pamatyti, aš tik laukiu, 
kuomet turėsiu laiko keliauti. 
I en joy s t ay ing home, no t h a v i n g 
t o h u r r y , p l ay ing a little golf, v is -
i t l n g w i t h m a y friends, w h e n e v -
e r I feel l ikę i t . (Ai endžioi steijing 
hom, nat heving tū hiuri, pleijing e 
liti galf, viziting uith mai frends uen-
ever ai fyl laik it) — Man patinka 
būt i namie, nereikia skubėti, pažai
džiu truputį golfą, pabendrauju su 
draugais, kada tik panoriu. 
S o u n d s l ikę you have a d j u s t e d 
t o r e t i r e m e n t , I hope t h a t I wi l l 
b e a b l e t o d o t h e šame. (Saunds 
laik jū hev adžested tu ritairment, ai 
houp thęt ai uil bi eibl t u dū tha 
seim) — Atrodo, kad tu prisitaikei 
prie pensininko dienų, aš tikiuosi, 
kad ir man tai pavyks. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Čia vieta JŪSŲ reklamai! 

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500 

couMueu. 
RfcStntNTIAL 
RROKEKAGE 

V I D A M . t=į 
SAKEVICIUS 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

http://www.Illinoispain.com
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VELYKAS ŠVĘSKIME LIETUVIŲ PARAPIJOSE 
Liturginių metu prasmė 

Mylinti Motina Bažnyčia yra įsi
tikinusi nustatytomis metų dienomis 
turinti su pagarba minėti išganomąją 
veiklą, atliktą jos dieviškojo Sužadė
tinio. Kiekvieną savaitę Viešpaties 
diena pavadintą dieną ji mini Vieš
paties prisikėlimą, kur} dar kartą per 
metus kartu su palaiminga kančia 
švenčia didžiąja Velykų iškilme. 

Per metus ji išskleidžia visą 
Kristaus slėpinį nuo Įsikūnijimo ir 
Gimimo iki Žengimo į dangų, iki Sek
minių, iki su palaiminga viltimi lau
kiamo antrojo Viešpaties atėjimo. 

Taip minėdama atpirkimo slė
pinius, Bažnyčia juos tarsi pakartoja, 
kad tikintieji, juose dalyvaudami, 
semtųsi iš atveriamo Viešpaties galy
bės bei nuopelnų lobyno ir būtų pri
pildyti išganymo malonės. 

Gavėnia. Dvigubas gavėnios lai
ko kaip krikšto priminimo arba pasi
rengimo jam ir kaip atgailos pobūdis, 
skatinantis tikinčiuosius uoliau klau
sytis Dievo žodžio bei atsidėti maldai 
ir šitaip nuteikiantis švęsti Velykų 
slėpinį, tebūnie aiškiau nušviestas 
liturgijoje bei liturginėje katechezėje. 
Todėl: 

a) gavėnios liturgijoje gausiau 
tebūnie panaudojami jai būdingi 
krikšto elementai <...>; 

b) tas pat pasakytina apie atgai
los elementus. Per katechezę tikin
tiesiems tebūnie pabrėžiami visuo
meniniai nuodėmės padariniai ir 
tikroji atgailos esmė — nuodėmės 
kaip Dievo įžeidimo atmetimas. Taip 
pat tebūnie iškeliamas Bažnyčios 

vaidmuo atgailos vyksme ir ragina
ma melstis už nusidėjėlius. Gavėnios 
lai-ko atgaila tebūnie ne tik vidinė 
bei individuali, bet ir išorinė bei 
vieša. 

Vatikano II Susirinkimo 
nutarimai (Konstitucijos, 

deklaracijos, dekretai) 

Konstitucija apie Šventąją 
Liturgiją „Sacrosanctum 

Concilium" (SC 102 ir 109) 

Lietuvos Vyskupų 
Konferencija, 

AIDAI, 2001 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ 
TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA 

Sv. Antano parapijoje (Cicero) 
(1510 South 49th Court, Cicero, IL; Tel. 708-652-0231) 

Balandžio 1 d., Palmių-Verbų sekmadieni 
9 vai. r. — Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios 
Balandžio 5 d., Didįjį Ketvirtadienį 
7 vai. v. — Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių, 
anglų ir ispanų k.) 
Balandžio 6 d., Didįjį Penktadienį 
5 v. vakaro - Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos 
Balandžio 7 d., Didįjį Šeštadienį 
3 vai. p.p. — Velykinių valgių palaiminimas 
7 vai. v. — Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigilijos šv. Mišios (anglų 
ir ispanų k.) 
Balandžio 8 d., Velykų Sekmadienį 
6:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 
9 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje (Marąuette Park) 
(6858 South Washtenaw Avenue, Chicago, IL; Tel. 773-776-0677) 

Kovo 24 d., šeštadienį — Gavėnios rekolekcijos 
10 vai. r. — Susitaikymo pamaldos su asmenine išpažintimi (kun. G. Jonikas) 
4 vai. p.p — šv. Mišios, išpažinčių klausymas 
Kovo 25 d., sekmadienį - Gavėnios rekolekcijos 
7:30 vai. r. — šv. Mišios, pamokslas (kun. G. Jonikas) 
10:30 vai. r. — šv. Mišios (kun. G. Jonikas) 
Kovo 29 d., ketvirtadienį, 7 vai. v. — Susitaikymo pamaldos (lietuvių ir anglų 
kalbomis) 
Balandžio 5 d., Didįjį Ketvirtadienį 
7 vai. v. — šv. Mišios, Procesija ir Švč. Sakramento garbinimas 
Balandžio 6 d., Didįjį Penktadienį 
7:30 vai. r. — Kryžiaus kelias 
3 vai. p.p. — šv. Mišios, Kryžiaus pagarbinimas ir Šventoji komunija 
Balandžio 7 d., Didįjį Šeštadienį 
1 vai. p.p. — valgių šventinimas 
7 vai. v. — Velykų Vigilija (lietuvių ir anglų kalbomis) 
Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
6:30 vai. r. — Procesija, šv. Mišios, Kristaus Prisikėlimas 
10:30 vai. r. — šv. Mišios 
7:30 vai. v. — Velykų dieną šv. Mišių nebus 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont) 
(14915 127th Street, Lemont, IL; Tel. 630-257-5613) 

Kovo 29 d., ketvirtadienį — Gavėnios rekolekcijos 
7 vai. v. — šv. Mišios, pamokslas, išpažintys prieš ir po Mišių (kun. A. Paliokas, 
SJ) 
Kovo 30 d., penktadienį ir kovo 31 d., šeštadienį — Gavėnios rekolekcijos 
8 vai. r. ir 7 vai. v. — šv. Mišios, pamokslas, išpažintys prieš ir po Mišių (kun. 
A. Paliokas, SJ) 
Balandžio 1 d., Palmių -Verbų sekmadienį 
9 ir 11 vai. r., 6 vai. v. — Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios 
Balandžio 4 d., Didįjį Trečiadienį 
6 vai. v. — bendruomeninės Atgailos ir Sutaikymo pamaldos su asmenine 
išpažintimi (išpažinčių neklausoma Velykų Tridienį - Didįjį Ketvirtadienį, 
Penktadienį ir Šeštadienį) 
Balandžio 5 d., Didįjį ketvirtadienį 
7 va.l v. — Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios 
10 vai. v. — Švenčiausiojo Eucharistijos sakramento garbinimas 
Balandžio 6 d., Didįjį penktadienį 
3 vai. p.p. — Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos 
Balandžio 7 d., Didįjį Šeštadienį 
8 vai. v. — Velykų Nakties budėjimas, suaugusiųjų Krikšto ir Sutvirtinimo 
šventimas, Velyknakčio Vigilijos šv. Mišios 
Balandžio 8 d., Velykų Sekmadienį 
7 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios (su choru; papildo
mos patalpos su tiesioginiu vaizdu bei garsu, kad visi galėtų dalyvauti) 
9:15 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 
11 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios (su choru) 
6 vai. v. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 

Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centre) 
(2345 West 56th Street, Chicago, IL; Tel. 773-737-8400) 

Kovo 24 d., šeštadienį — Gavėnios rekolekcijos 
8:30 vai. r. - 1 v. p.p. — Čikagos Lituanistinės mokyklos moksleiviams 
Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikymo pamaldos su asmenine išpažintimi 
(kun. A. Paliokas, SJ) 
4 vai. p.p. — Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikymo pamaldos su asmenine 
išpažintimi, šv. Mišios, pamokslas, išpažintys prieš ir po Mišių (kun. A. 
Paliokas SJ) 
Kovo 25 d., sekmadienį — Gavėnios rekolekcijos 
9 vai. r. — Atgailos ir Sutaikymo sakramentas (asmeninės išpažintys - kun. A. 
Paliokas, SJ) 
10:30 vai. r. — šv. Mišios, pamokslas (kun. A. Paliokas, SJ) 
Balandžio 1 d., Palmių -Verbų sekmadienį 
10:30 vai. r. — Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios 
Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
10:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 

v 

Sv. Onos - Kopų parapijoje (Beverly Shores) 
(PO. Box 727; 433 E Golfvvood Road, Beverly Shores, IN; Tel. 219-879-7565) 

Balandžio 1 d., Palmių-Verbų sekmadienį 
1 vai. p.p. — Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios 

Paruošė Nerijus Smerauskas 
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NETEKOME ŽYMAUS 
LIETUVIO 

Šiais metais kažkaip netikėtai 
mirties angelai labai pamilo mūsų 
telkinį ir negailestingai rauna vieną 
po kito mūsų tėvynainius. Pačiomis 
pirmosiomis šių metų dienomis pa
laidojome mūsų maestro Antano 
Skridulio žmoną Valeriją, o štai va
sario pradžioje jau turėjome vėl rink
tis į laidojimo namus ir atsisveikinti 
su žymiu mūsų veikėju, tauriu lietu
viu Kazimieru Barūnu. 

K. Barūnas buvo žymus mūsų 
lietuviškos visuomenės veikėjas apsi
vainikavęs neabejotinais tauraus 
patriotizmo vainikais. Jis gimė 1912 
m. vasario 27 d. Suvalkijoje, gražioje 
Nemuno pakrantėje. 

K. Barūnas nuo pat vaikystės 
veržėsi į mokslą. Jo svajonė buvo 
baigti aukštuosius mokslus. Tad, vos 
tik Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, iškeliavo į Kauną ir mokėsi Aukš
tojoje technikos mokykloje. Ją sėk
mingai baigė ir gavo elektriko inži
nieriaus laipsnį. Jis pradėjo dirbti 
Šiaulių elektrinėje ir ėjo atsakingas 
pareigas. 

Šiauliuose jis susipažino sujauna 
mergina, Jadvyga Bolyte ir sukūrė 
šeimą. Jadvyga irgi buvo išmokslinta 
lietuvė. Be to, ji dar iš prigimties 
buvo apdovanota išskirtinai gražiu 
balsu ir nuo pat jaunystės buvo verti
nama kaip gera lietuviškų chorų 
dainininkė. 

Tačiau karo audros išbloškė Ba
rimus iš gimtosios žemės ir jie turėjo 
drauge su tūkstančiais savo tėvy
nainių iškeliauti į platųjį pasaulį. 
Paklajoję Vokietijoje, jie atsidūrė šioje 
laisvių šalyje ir apsigyveno Bostono 
priemiestyje. Bostone jau buvo įsikū
ręs gerokas būrys mūsų tėvynainių. 
Jie turėjo savo draugijas ir buvo suor
ganizavę „Modernųjį teatrą". 

K. Barūnas iš prigimties turėjo 
teatralo gabumus ir buvo linkęs sce
nos menui. Tad jis, šalia savo kas
dieninio profesinio darbo, įsijungė į 
šio teatro vaidintojų gretas ir keliuo
se veikaluose vaidino pagrindinius 
vaidmenis. Žiūrovai jo pasirodymus 
labai gerai vertino, vienas žymus mū
sų dramos režisierius labai apgailes
tavo, kad Barūnas, dar gyvendamas 
Kaune, neįsijungė į dramos teatro 
vaidintojų gretas. Anot jo, jis ir 
Kauno teatre būtų vaidinęs pagrin
dinius vaidmenis. Bostone ir Jadvyga 
buvo įsijungusi į vietos lietuvių 
kultūrinę veiklą. 

Tačiau laikas bėgo. Barūnai iš
mokslino savo vaikus. Sulaukę pen
sininkų amžiaus, jie nutarė keltis gy
venti į Floridos Daytona Beach mies
tą. O šis miestas, kaip kelionių biurai 
skelbia, yra prie gražiausio pasaulyje 

Kazimieras Barūnas 

Atlanto vandenyno paplūdimio. 
Visai paplūdimio pakrantėje Ba

rūnas savo rankomis pasistatė gražų 
namą. O kiek atmintinų valandų visi 
esame praleidę šiuose labai svetin
guose namuose... 

Daytona Beach lietuviai yra susi
būrę į Lietuvių klubą, kuris orga
nizuoja visą šios telkino lietuvių kul
tūrinę ir visuomeninę veiklą. Abudu 
Barūnai tuojau įsijungė į šio klubo 
veiklą. Jadvyga dainavo muziko 
Skridulio vadovaujamame „Sietyno" 
chore, o Kazimieras savo dramatiniu 
balsu paįvairino choro pasirodymus 
deklamacijomis. 

K. Barūną labai domino ir visi 
įvykiai mūsų tėvynėje. Jis juos stro
piai stebėjo ir pateikdavo savo prane
šimus klubo nariams susirinkimuose 
ir dažnai šiais klausimais pasisakė 
spaudoje. 

K. Barūną ypatingai sužavėjo V 
Landsbergio asmenybė, kai jis labai 
nepalankiomis sąlygomis paskelbė 
Lietuvos valstybinę nepriklausomy
bę. K. Barūnas tiesiog dramatiškai 
kalbėjo apie Lietuvos laisvės tiltą, 
kurį sudarė mūsų patriotai, susikabi
nusių rankų grandine — nuo Vil
niaus iki Talino. Jis tuojau užmezgė 
ryšius su Lietuvoje likusiais gimi
naičiais ir draugais, o vėliau kelis 
kartus, drauge su savo sūnumi, 
lankėsi Lietuvoje. 

Bet amžius ir sunkios ligos pa
laužė K. Barūno sveikatą, ir jis va
sario 9 d. užmerkė amžinajam miegui 
savo visada viltingas akis. Įvyko 
gražiai suorganizuotos laidotuvės, 
kuriose, be žmonos Jadvygos, dar 
dalyvavo jo dukros Audronė ir Da
nutė, sūnus Algis, ir ypač gausus šio 
telkinio lietuvių būrys. 

J. Daugėla 
Daytona Beach, FL 

S%' 
MARGUTIS II 

Tei 773-476-2242 

M A R G U T I S I I 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 5 0 A M b a n g a iš WCEV s t o t i e s 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai a tvykote . Ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 

brangia i kainuoja? Ne beda. DRAUCAS Jūsų skelbime išspausdins 
n e m o k a m a i . Tereikia paskambinti tai. 773-S85-9SOO ar užsukti | 

DftAUCO administraci ja Miir^tu 4S4S W . 63 St., Chicago, IL 60629. 

DVIŪEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Prisimename su meile. 

A t A 
SIMONAS LANIAUSKAS 

Mirė 1982 m. kovo 17 d. Šv. Mišios buvo aukojamos 2007 m. 
kovo 14 d. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje, Cleve-
land, OH ir Lietuvoje. Prašome pasimelsti už a.a. Simoną. 

Regina Šilgalienė, Rimas, Viktoras ir Marius 
Laniauskai su šeimomis 

ATSISVEIKINOME SU 
A t A BRONE ŽILIENE 

Ata Bronė Griniūtė-Žilienė, su
laukusi 97-ių metų mirė po sunkios 
ligos 2006 m. lapkričio 11 d. dukros 
Nijolės namuose West Hartford, CT, 
ir lapkričio 16 d. buvo palaidota 
Cedar Hill kapinėse Hartford, CT. 

Lapkričio 15 d. vakare Molloy 
laidotuvių namuose vyko atsisveiki
nimas. Šventos Trejybės parapijos 
klebonas kun. Charles Jacobs sukal
bėjo maldas. Atsisveikinimo žodžius 
Ją pažinojusių vardu tarė ramovėnas 
inž. Lionginas Kapeckas apibūdin
damas velionės gyvenimą. Dalyviai 
pareiškė užuojautą šeimos nariams: 
dukrai Nijolei, anūkui Edvardui, jo 
žmonai Angelei bei gausiai giminei 
Lietuvoje ir Australijoje. Tarp atsi
lankiusių buvo ilgametis bendruo-
menininkas ir „Tėvynės garsų" radi
jo programos vedėjas Alfonsas Dzikas 
su žmona Dalia. 

Lapkričio 16 d. Sv. Trejybės para
pijos bažnyčioje įvyko gedulingos 
Mišios, kurias aukojo kun. Charles 
Jacobs, solistų Alfonso Zdanio ir Vy
tauto Zdanio giesmės palydėjo ata 
Bronės sielą į amžinybę. Vargonavo 
muzikas Jurgis Petkaitis, maldas 
skaitė ramovėnas Vytenis Nenortas. 
Mišių pabaigoje sesuo Mary Louise 
Rouleau, parapijos pastoralė, apžvel
gė jos bendravimą velionės sirgimo 
metais ir pasiryžo toliau darbuotis lie
tuvių parapijos narių reikalais. Tuo 
pačiu metu tėvų marijonų vienuoly
ne, Thompson, CT, gedulingas Mišias 
už velionės sielą aukojo kun. Albinas 
Gurklys. Automobilių procesija paly-
dėjo ata Bronę Žilienę į amžino poil
sio vietą šeimos sklype, kur buvo pa
laidota šalia vyro a ta Jono Žilio. 

Po gedulingų pietų, kuriuose 
dalyvavo atstovai iš Krašto Pak
rančių apsaugos akademijos (US 
Coast Guard Academy), užuojautos, 
atsisveikinimai tęsėsi dukros Nijolės 
namuose. 

Bronė Griniūtė-Žilienė gimė 
1909 m. spalio 1 d. Leliūnų kaime, 
Pagirio parapijoje, Ukmergės apskri
tyje. Mokėsi Pagirio pradžios mokyk
loje. Ukmergės gimnazijoje ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, Hu
manitarinių mokslų fakultete. Čia 
susipažino su agronomu Jonu Žiliu. 
1937 m. liepos 31 d. susituokė Pri
sikėlimo bažnyčioje Kaune. Susituo
kus nebeilgai teko džiaugtis ano meto 
Kauno gyvenimu. 1938 m. vyrui ga
vus darbą Panevėžyje, reikėjo per
sikelti. Panevėžyje pradėjo dirbti 
mokyklų inspekcijoje. 

1940 m. birželio 15 d. rusų tan
ką, pasirodė ramaus Panevėžio mies

to gatvėse. Po poros savaičių, nusiau
tus pirmai suėmimų bangai, jos 
įstaiga liko tuščia. Trys inspektoriai 
ir kiti tarnautojai vyrai, priklausę 
tautiškoms organizacijoms, buvo su
imti, įkalinti ir vėliau dingo be žinios. 
Tokio pat likimo susilaukė daugelis 
Panevėžio miesto bei apskrities mo
kytojų. Bronei, kaip naujai tarnauto
jai ir naujai tos vietos gyventojai, 
nesuspėjus įsigyti draugų nei priešų, 
teko tęsti inspekcijos darbą su nauja, 
be jokio pasiruošimo komunistine Pa
nevėžio miesto ir apskrities mokyklų 
inspekcijos vadovybe. Skaudi lemtis 
ištiko vyriausią Žilių šeimos brolį, 
ata brigados generolą Vincą Žilių, 
kuris 1940 m. liko ištikimas savo 
tėvynei, nepakluso okupanto norams 
ir išlaikė duotą kario priesaiką, nors 
dėl to turėjo iškentėti sunkią 15 metų 
Vorkutos tremties naštą. 

Lietuvą užėmus vokiečiams ir 
tebetrūkstant mokytojų, nuo 1941 m. 
iki pasitraukimo į Vokietiją (1944 m. 
spalio 10 d.) Žilienė dirbo mokytoja. 
Vokietijoje tremtinių stovyklose šei
ma gyveno penkerius metus. 1949 m. 
kovo 24 d. atvykus Amerikon, iš pra
džių, teko įprasti prie kitokių sričių 
darbų. 1953 m. persikėlus į Hartford, 
pradėjo dirbti „Travelers Insurance 
Co." actuarial (statistikos) departa
mente. Dirbdama 35 metus, turėjo 
progą sėkmingai panaudoti tiek mo
kyklose, tiek savo krašto įvairiose 
tarnybose įgytas žinias. 

Bronė savo gyvenimą skyrė lietu
vybės išlaikymui. Gausiai aukojo lie
tuviškoms organizacijoms, vienuoly
nams. Šv. Trejybės lietuvių parapijai 
ir iš Sibiro grįžusiems giminėms. Jos 
meilė žmonėms yra verta dėmesio, 
ypatingai mėgo jaunimą. Dirbdama 
„Travelers", šalia tarnybinių parei
gų, ji užsiėmė jaunųjų darbininkų 
verslo reikalų ugdymu. Išėjus į pensi
ją, kurį laiką keliavo, o nuo 1995 m. 
pradėjo globoti iš Vilniaus Karo 
akademijos į Krašto Pakrančių ap
saugos akademiją (U.S. Coast Guard 
Academy), New London, CT, atvyku
sius studijuoti kariūnus. Nėra lengva 
jauniems Lietuvos kariūnams baigti 
Amerikos karo akademiją. Ata Žilie
nės namai buvo jų užuovėja. Ji rūpi
nosi kariūnų prisitaikymu prie Ame
rikos karo akademijos reikalavimų. Ji 
buvo jų patarėja. 

Velionė visą gyvenimą buvo nuo
širdi, draugiška ir rūpestinga. Tebū
na jai lengva Amerikos žemelė, kuri 
priglaudė ją okupantų ištremtą iš 
Lietuvos. 

Antanas Radzevičius 

http://www.wcev1450.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Kovo 25 d., sekmadienį, 20-os 
kuopos sajungietės po 10 vai. r. lietu
viškų šv. Mišių Brighton Park Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje ruošia skanius pietus 
Mozerio salėje (2745 W. 44th Street). 
Maloniai kviečiame visus atvykti ir 
paremti sajungiečių veiklą bei parapi
j a 

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

•Balandžio 1 d.. Verbų sekma
dienį, po 10:30 vai. r. šv. Mišių jėzuitų 
koplyčioje visi kviečiami į Jaunimo 
centro kavinę. Moterų klubo geriau
sios šeimininkės ruošia tradicinius 
priešvelykinius pusryčius. Bus gau
sus pasirinkimas skanių maisto pa
tiekalų, meniškai išmargintų margu
čių. Visi laukiami. Apsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą. 

•Verbų sekmadieni, 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. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, 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 
valdyba. 

•Lietuvos dukterys Velykų proga 
š. m. balandžio 5 d. nuo 8 vai. r. ruošia 
velykinių pyragų ir margučių išparda
vimą nameliuose, 2735 W 71st. Street, 
Chicago, EL 60629. Maloniai kviečiame 
pirkėjus atvykti į namelius ir nusipirkti 
maisto Velykoms. Laukiame visų. 

•Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Knygos mylėtojų klubas šeš
tadienį, balandžio 7 d., 6 vai. v. 
kviečia visus, kas domisi lietuvių lite
ratūra, pasiklausyti Ilinojaus univer-
siteto Čikagoje dėstytojo Giedriaus 
Židonio pasakojimo apie žymų lietu
vių egzodo rašytoją Eduardą Cinzą 
(tikroji pavardė Čiužas). Plačiau bus 
kalbama apie romaną „Raudonojo 
arklio vasara". Paskaita bus iliust
ruojama vaizdine medžiaga. Kviečia

me atvykti pusvalandžiu anksčiau — 
5:30 vai. p.p. Susipažinsime, pabend
rausime prie kavos puodelio. Įėjimas 
nemokamas. Pasinaudokite proga ir 
apžiūrėkite muziejaus ekspozicijas, 
apsilankykite parduotuvėje, įsigykite 
knygų po 1 dol.! Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. Papildoma informacija tel.: 
773 - 582 - 6500. 

•Sol istė Nijolė Penikaitė, akom
panuojant muzikui Manigirdui Mo-
tekaičiui, smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė prisiminimų vakaronėje at
liks meninę programą. Vakaronėje 
balandžio 14 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
prisiminsime solistes Sofiją Adomai
tienę ir Prudenciją Bičkienę, kurių 
vokaliniai sugebėjimai džiugino mus 
daugelį metų. Vakaronė vyks Čiurlio
nio galerijoje (ne kavinėje) Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis II". 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, vyks IV JAV lie
tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at
likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės) nuo 4 
metų iki 28 metų amžiaus. Visi 
atlikėjai paruošia 2 kūrinius, kurių 
vienas — lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. Dau
giau informacijos tel. 630-620-9904 
(palikti žinutę); 708-691-9114 (inst
rumentalistams); 708-691-7098 (vo
kalistams). Festivalio rėmėjai: tėvai 
jėzuitai, laikraštis „Bičiulystė", Ame
rikos lietuvių televizija. Festivalio 
rengimo komitetas kviečia ir Jus tap
ti šio festivalio rėmėjais. 

•Tėvelių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje prasideda mo
kinių registracija 2007-2008 mokslo 
metams. Kovo 31 d. vyks jau besimo
kančių mokinių ir jų sesučių bei bro
liukų registracija, o balandžio 28 d. 
— naujų mokinių registracija. Kvie
čiame tėvelius laiku užregistruoti 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

„Califomia Lithuanian Credit Union" — Talandis & Co, Inc., 
Santa Monica, CA, parėmė „Draugą" 50 dol. auka. Tariame dėkui. 

Helen Z. Carter, Chicago, IL, atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. 
Ačiū! 

Kazys Kušeliauskas, Hickory Hills, IL, parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Dėkojame! 

Kastytis C. Karvelis iš Northville, MI, apdovanojo „Draugą" 50 
dol. auka. Labai dėkui! 

Adolfas Šležas, gyv. St. Pete Beach, FL, už kalėdinių sveikinimų 
rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Esame dėkingi. 

Kovoji l d. Kaziuko į ^ j j 
mugėje, kūną kasmet 

organizuoja skautai, 
DUVO daug pirkėju. 0 ir 'f 
pre*iu gausybe — gin
taro dirbiniai medžio 

drožiniai knygos. 
Prekiautojai viliojo 
muges ianKytojus. 

Š-cifTufnnkės prikepė 
garožiu pyragų — 
imaiižiai negaiejo 

praeiti pro šalį. 
Gaieia; r3sti visko, ko 

Ok 
t i k Cirpia n p i f i £ 

okia Kaziuko mugė 
be r iestainių! šta i ir 
Renata Var iakojytė-

Stamškienė džiaugiasi 
savo pirkiniu — 

riestainiais. 

indrės Tiįūnėiienes nuotr. 

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia 
ir kun. Valdas Aušra 

kviečia visus kartu švęsti Didžiąją savaitę ir Velykas 

Pamaldos vyks: 
ketvirtadieni, balandžio 5 d., 6:30 vai. v. — Vakaro pamaldos anglų kal
ba. 
penktadierų, balandžio 6 d., 5 vai. p.p. pamaldos lietuvių kalba su šv. 
Vakariene. 
6:30 vai. v. — Tamsos (Tenebrae) pamaldos. 
sekmadieni, balandžio 8 d. — Velykos. 
8 vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. Giedos parapijos mišrus choras ir solis
tai. 
Po pamaldų visi kviečiami Velykiniams pusryčiams parapijos salėje. 
11 vai. r. — Velykinės pamaldos lietuvių kalba. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. 
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel. pasiteira
vimui: 708-422-1433. EI. paštas: zionlithlutheran@aol.com 

„Draugo* knygynėlyje 

Pasirodė naujas žurnalo „Lithu-
ania today" numeris, pasipuošęs Ka-
nuto Rusecko (1800-1860) paveikslo 
„Pjovėja" nuotrauka ir prasidedantis 
redaktorės Aage Myhre vedamuoju 
„Dual citizenship". Vedamajame ke
liamos mintys šiuo metu jaudina 
daugelį emigrantų. Ar tikrai mes ne
same verti Lietuvos pilietybės? Kodėl 
pilietybė atimama nieko tėvynei ̂ ne-
nusikaltusiems žmonėms? Šie klausi
mai neduoda ramybės daugeliui lie
tuvių. Šia tema spausdinama ir dau
giau laiškų bei pasisakymų, tame tar
pe ir PLB pirmininkės Reginos Na-
rušienės straipsnis. 

Daug vietos šiame numeryje ski
riama tradiciniam Lietuvos augalui 
— linui. Tam skirtas ir Ray Vyš
niausko straipsnis apie Plungės fab
riką „Linų audiniai", veikiantį nuo 
1913 metų. Be to galėsite daugiau pa
siskaityti ir apie Plungės miestą bei 
jo žymiuosius žmones. 

Puslapiuose, skirtuose istorijai, 
galėsite pasiskaityti apie buvusį Ja
ponijos diplomatą Chiune Sugihara, 
kurio 1939 - 1940 metais išduotos vi
zos lietuviams išgelbėjo gyvybes 
6,000 - 10,000 žmonių. Skaitytojas 
ras straipsnių ir apie pačią Japoniją, 
jos žmones bei apie Japonijoje gyve
nančius lietuvius. Susipažinsite ir su 
dabar Lietuvoje dirbančiais Japonijos 
diplomatais. 

Perskaitę rašinį „Supporting the 
world's strongest man" sužinosite, 
ką bendro turi restoranas „Čili kai
mas" ir stipruolis Žydrūnas Savickas. 

Rasite daug kitų įdomių straips
nių 

Žurnalo kaina — 6.50 dol. Jį gali
ma įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina — 3 dol. Per
siunčiant daugiau leidimų, už kiek
vieną papildomą leidinį - 1.50 dol. 

Paruošė L. A. 

Peter A. Babarskis iš Hickory Hills, IL, už „Draugo" kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Ačiū! 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tei. pasiteiravimui: 773-585-9500 

mailto:zionlithlutheran@aol.com

