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\§ame 
numeryje: 
Slidinėjimo varžyboms 
pasibaigus. 55-ųjų 
SALFASS žaidynių 
krepšinio ir t inklinio 
varžybos. „Lituanicos" 
futbolininkai vėl 
laimėjo. 37 komandos 
dalyvaus jaunučių 
krepšinio žaidynėse. 

2psl. 

Šventasis Jonas 
Paulius II? Ar toli 
pažengėme nuo 
komunistų partijos 
suvažiavimų? 

3 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
4 psl. 

Anglų kalbos pamoka. 
5 psl. 

Ir vėl prasmingas 
paminėjimas. Iš JAV LB 
Kultūros tarybos planų. 
„Pipirų ratelis" d a r vis 
sukasi. Mokinių 
registracija ČLM. 

6 psl. 

Sportas 
* Sėkmingai Tarptauti

nės teniso federacijos (ITF) 
pirmąjį Karibų jūros šal ių 
regiono atvirąjį jaunių (iki 18 
metų) teniso čempionatą Bar-
badose pradėjo keturiolikmetis 
Ričardas Berankis. Perspekty
viausias Lietuvos tenisininkas 
šešioliktfinalyje 7:5, 6:4 nu
galėjo korto šeimininką Jeray 
Stuart. 

* Belgijoje 93-čią kartą 
vykusiose „Grote Sehelde-
prijs-Vlaanderen" dvirati
ninkų lenktynėse antras buvo 
„AG2r Prevoyance" komandai 
atstovaujantis Tomas Vaitkus. 
Lietuvis 202 km distancijoje fi
niše tik akimirka pralaimėjo 
lenktynių nugalėtojui olandui 
Thonvald Veneberg. Abu dvira
tininkai nuotolį įveikė per 4 va
landas ir 30 minučių. 

* Madride sostinėje pra
sidėjo Pasaulio taekvondo 
čempiona t a s , kuriame daly
vauja ir keturi Lietuvos atsto
vai. Nepasisekė Mindaugui 
Dieniniui (svorio kategorija iki 
72), kuris jau pirmąja kovą taš
kais 2:5 pralaimėjo kroatui Zla-
tan Mekič ir pasitraukė iš var
žybų. 

* Sėkmingai tarptautini 
„Gausdal Classics" šachma
tininkų turnyrą Norvegijoje 
pradėjo Lietuvos atstovas Alo
yzas Kveiny. A grupės varžybų 
pirmajame rate Lietuvos šach
matininkas nugalėjo anglą 
Paul Cooksey. 

Naujausios 
žinios 

* Vytautas Š u s t a u s k a s 
būdamas neblaivus pateko i 
avaryą. 

* JAV Kongresas ragina 
Rusiją pasmerkti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sovietinę 
okupaciją. 

* Seime pradėti r inkti 
parašai dėl n e p a s i t i k ė j i m o 
Valstybės saugumo departa
mento vadovu. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.684 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuva — siuvėjų su aukštuoju išsilavinimu šalis 
Vilnius, balandžio 14 d. 

(ELTA) — Nepaisant to, kad Eu
ropoje nėra Lietuvą pagal stu
dentų skaičių lenkiančios šalies, 
Lietuva pirmauja pagal fizinį 
darbą dirbančių žmonių skaičių 
tarp 8 Vidurio Europos ES nau
jokių. 

Ketvirtadienio Pasaulio 
banko (PB) spaudos konferenci
joje pateiktais duomenimis, Lie
tuvoje dirbantys fizinį darbą ir 
žemės ūkio darbus sudaro maž
daug 65 proc. visų darbuotojų. 

„Galime pažvelgti kad ir į 
tekstilės pramonę. Indijoje 3 
proc. šioje srityje dirbančių žmo

nių turi aukštąjį išsilavinimą, 
Lenkijoje — apie 4 proc., o Lie
tuvoje — net apie 12 procentų. 
Su aukštuoju išsilavinimu prie 
staklių stovėti toks išsilavini
mas t ikrai nepadeda, kartais 
net ir trukdo", sakė PB atstovy
bės Lietuvoje vadovas Mantas 
Norius. 

Pasak jo, nors Lietuva 
švietimui skiria 6 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP), arba 1 
procentiniu punktu daugiau nei 
ES šalys vidutiniškai, dėl paly
ginti didžiulio studentų ska-
čiaus tų lėšų nepakanka, ir stu
dentai parengiami nekokybiš

kai. 
Tai, kad didžioji darbuotojų 

dalis Lietuvoje dirba fizinį dar
bą, neskatina modernių užsie
nio bendrovių investicijų Lietu
voje, ir tai, pasak PB ekonomis
tės Jekaterina Rojaka, gali pri
versti sustoti ir šalies ūkio augi
mą. 

PB prognozuoja, kad šiais ir 
ateinančiais metais šalies BVP 
augimas lėtės, o nesant kvalifi
kuotos darbo jėgos, lėtėjimas ga
li tęstis ir ilgą laikotarpį. „Lie
tuva yra žemos pridėtinės ver
tės šalis, o tam, kad situacija 
pasikeistų, reikėtų pertvarkyti 

darbo rinką — ta i dešimtmečių 
darbas", sakė M. Norius. 

PB atstovybės vadovo paste
bėjimais, nors Lietuvos švieti
mui, ypač aukš ta jam mokslui, 
nepakanka lėšų, j i s net nesi
stengia jų panaudot i . 

„Est i ja y r a sus ip lanavus i 
apie 30 proc. ES paramos lėšų 
panaudoti su švietimu ir mokslu 
susijusiems projektams. Lietu
va t a m žada skirt i t ik apie 10 
procentų. Aišku, daug lengviau 
ES lėšas at iduoti , pavyzdžiui, 
kelininkams, kur ie j a u iš anksto 
turi paruoštų projektų ir to tik 
ir laukia. Bet reikia i r Lietuvos 

Vyriausybės politinės valios, ir 
švietimo institucijų noro, kad jie 
t e ik tų projektus", svars tė M. 
Norius . 

Nepaisant to, PB studijoje, 
apžvelgiančioje makroekonomi
nę i r darbo rinkos situaciją Vi
durio Europos regiono E S nau
jokėse, Lietuva tarp aštuonių 
šalių atrodo pakankamai gerai. 

„Kalbant apie stojimą į euro 
zoną, Lietuva yra viena iš la
biausiai pažengusių. Bet negali
ma pamiršt i , kad Lietuva kar tu 
su Latvija yra neturtingiausios 
visoje ES , todėl Lietuvai reikėtų 
augt i Nukel ta į 5 psl. 

Dyzeliną vagys tekino tiesiai į slėptuves automobiliuose 
Biržai, balandžio 14 d. 

(ELTA) — Šiaulių rinktinės pa
sieniečiai kruopščiai planuotos 
ir pastato šturmu pasibaigusios 
operacijos metu atskleidė Biržų 
rajone veikusią nusikalstamą 
grupuotę, itin stambiais mas
tais grobsčiusią dyzeliną iš ma
gistralinio produktotiekio. Tai 
viena sėkmingiausių Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) operacijų per visą tar
nybos veiklos istoriją. . 

Pirminiais duomenimis, sa
vo veiklą medienos apdirbimo 
verslu dangstę asmenys per pa
rą galėjo pavogti daugiau kaip 
10 tonų naudojimui paruošto 
dyzeline 

Trečiadienio rytą VSAT 
Šiaulių rinktinės Specialiosios 
paskirties būrys ir Operaty
vinės veiklos skyriaus pareigū
nų grupė apsupo prie Vinkšni-
nių kaimo esantį didelį ūkinės 
paskirties pastatą. Pasieniečių 
žvalgyba, kurį laiką stebėjusi 
vietovę ir sekusi į buvusią fer
mą atvykstančius įtartinus as
menis, jau turėjo pakankamai 
informacijos, kad šiame dviejų 
aukštų pastate gali būti įreng
tas vogto dyzeline perpylimo 
taškas. 

Už kelių šimtų metrų nuo 
pastato, kuriame iš pažiūros 
veikė medžio apdirbimo cechas. 

Biržų rajone išaiškinti vagys, stambiais kiekiais grobstė dyzeliną iš magistralinio produktotiekio. 

yra nutiestas magistralinis pro-
duktotiekis Ilūkstė-Ventspilis, 
kuriuo tiekiami naftos produk
tai ir dyzelinas. 

J au žinota, kad bent kartą 
per dieną iš šio pastato išva
žiuoja krovininis automobilis su 
medinių padėklų ar medžio ruo
šinių kroviniu, o įvažiavimas į 

pastatą ir jo prieigos įtariamųjų 
grobstytojų yra stebimi per tam 
specialiai įrengtą vaizdo kame
rą. 

Šiaulių pasieniečiai trečia
dienio rytą vėl pastebėjo, kaip 
per galinius pastato vartus pa
judėjo medienos gaminių pri
krautas sunkvežimis su prieka-

VSAT/Eltos nuotr 

ba. Šiam išvažiavus iš pastato, 
viduje buvę asmenys iškar t už
rakino pastato duris . Beprade
dantį važiuoti krovininį auto
mobilį tuoj pat sulaikė ir vairuo
toją iš kabinos iš tempė buvusią 
fermą apsupę specialiosios pa
skirties būr io pasieniečiai i r 
Šiaulių N u k e l t a į 5 psl . 

Kremliaus 
propaganda 
slepia tiesą 

Vilnius , balandžio 14 d. 
(ELTA) — Dauguma rusų ne
žino tiesos apie Sovietų Sąjun
gos įvykdytą trijų Baltijos vals
tybių aneksiją, o šalies vadovy
bė net neketina pripažinti pra
eities klaidų, rašo Vladimir Ko-
valiov straipsnyje, kurį spaus
d ina dienrašt is ,,Moscow 
Times". Rašinyje V. Kovaliov 
dalijasi mintimis, kurias jam 
sukė lė apsi lankymas Taline 
veikiančiame Okupacijos mu
ziejuje. 

„Dokumentiniai kadrai ro
do, kaip 1940 m. sovietų kariai 
a t idaro Estijos ir Sovietų Są
jungos sieną saugojusius var-

1 t u s , kaip ilgos karinių trans
porterių kolonos dingsta neto
liese esančiuose miškuose, kaip 
sunkvežimiai gabena tremti
nius į šaltąjį Sibiro pragarą. 
Mano nuomone, šitie kadrai 
puikiai atspindi ketvirtojo de
šimtmečio pabaigos Estijos is
torijos realijas", rašo autorius. 

Apklausa parodė, kad 60 
procentų rusų mano, jog Balti
jos valstybės laikosi priešiškos 
Maskvai politikos. Autorius 
šiuos rezultatus aiškina neži
nojimu, kurį lėmė tendencinga 
Kremliaus propaganda. 

Vyriausybės ataskaitos pristatyme nedalyvavo 
beveik pusė ministrų 

Valdžia atvėrė piniginę magams 

Vilnius, balandžio 14 d. 
(BNS) — Premjerui Algirdui 
Brazauskui ketvirtadieni Sei
me pristatant praėjusių metų 
Vyriausybės ataskaitą nedaly
vavo 6 iš 13 ministrų. 

Penki ministrai buvo išvy
kę į Briuselį, vienas — ūkio mi
nistras Viktoras Uspaskichas 
— sirgo. Pastarasis dėl ligos ne
dalyvavo Seimo posėdyje ir an
tradienį, kai savo metinį pra
nešimą skaitė prezidentas Val
das Adamkus. 

Pagal Seimo Statutą Vy
riausybės ataskaitos metu Sei
mo posėdyje turi dalyvauti ne 
tik premjeras, bet ir visi minis
trai, kuriems par lamentarai 
gali užduoti klausimus. 

„Vyriausybė, nepaisydama 
minėtų politinių audrų, sten
gėsi dirbti įprastu ritmu. Nei 
prezidento apkalta, nei vėliau 
vykę rinkimai neturėjo jokios 
įtakos Vyriausybės priima
miems sprendimams", sakė A. 
Brazauskas. 

Kalbėdamas apie artimiau
sio laikotarpio Vyriausybės 
veiklos prioritetus, premjeras 
iškėlė tris uždavinius: užtikrin
ti sklandų ir skaidrų Europos 
Sąjungos (ES) paramos skyri
mą, pasiekti Lietuvai palankių 
nuostatų derantis dėl 2007-
2013 m. ES finansinės perspek
tyvos bei susitarti dėl Sąjungos 
paramos panaudojimo Lietu
voje. 

Premjero teigimu, pernai 

Vi ln ius , ba landžio 14 d. 
(BNS) — Skeptikai gali juoktis 
ar piktintis kiek nori, bet cirko 
iliuzionistų t r i u k a s premjerui 
Algirdui Brazauskui atrodo žyg
darbis, gars inant is Lietuvą pa
saulyje ir todėl nusipelnęs Vy
riausybės premijos. 

„Tai yra fantast iškas, neeli-
nis įvykis", gėrisi p remjeras 
dviejų cirko ar t i s tų komerciniu 
„užsišaldymu lede" — tr iuku, 
už kurį jie gavo Vyriausybinį 
apdovanojimą. 

Opozicija patį apdovanoji
mą palaikė pavėluotu Melagių 
dienos t r iuku, bet minis t ras pir
mininkas a rgumentuo ja , jog 
„per internetą išplat inta po visą 
pasaulį informacija, kad yra 

Lietuva, kad Lietuvoj yra tokie 
žmonės, kurie ėmėsi tokio žyg
darbio". 

Iliuzionistų brolio ir sesers 
Dianos ir Arvydo Gaičiūnų „už-
sišaldymas" ledų luitų kube, 
kurį transliavo vienas komerci
nis TV kanalas, sulaukė rekor
dinio žiūrimumo. 

Be to, ministras pirminin
kas ragino nevadinti šių dviejų 
cirko artistų magais, nes „tai 
y ra jauni žmonės, tvarkingi". 

Vyriausybė iš savo rezervo 
fondo skyrė D. ir A. Gaičiūnams 
5,000 litų. 

Skeptikai netiki, kad magų 
„užsišaldymas" išties buvo žmo
gaus ištvermės ir galių išbandy
mas , o ne iliuzionistų t r iukas . 

Konservatoriai 
sveikatos 
ministrui 

ruošia apkaltą 

Žilvinas Padaiga 
Tomo Čemiševo (ELTA) nuotr 

Vilnius , balandžio 14 d. 
(BNS) — Opozicinė Tėvynės są
junga sveikatos reikalų minis
trui Žilvinui Padaigai ruošia 
apkaltą. 

Sveikatos ministras Darbo 
partijos narys Ž. Padaiga kon
servatorių pyktį užsitraukė po 
to, kai Vyriausybė patvirtino 
Europos Sąjungos (ES) kovos 
su narkotikais strategijos plano 
2005-2008 m. projektą iš jo ne
išbraukdama metadono progra
mos, kaip siūlė Seimo Europos 
reikalų bei kiti komitetai. 

Kaip sakė parlamentinės 
opozicijos vadovas konservato
rius Andrius Kubilius, jei Vy
riausybė per savaitę neatšauks 
šio sprendimo, jie bus priversti 
„kitą savaitę pradėti apkaltą 
sveikatos reikalų ministrui". 

A. Kubiliaus teigimu, pa
tvirtindama ES kovos su nar
kotikais strategijos planą neat
sižvelgusi į Seimo komitetų, 
tarp jų ir Europos reikalų, siū
lymus Vyriausybė viršijo kom
petenciją bei „grubiai pažeidė 
Seimo statutą ir Vyriausybės 
įstatymą". 

Pasak opozicijos vadovo, 
„tais klausimais, kurie liečia 
ES. Vyriausybė turi veikti taip, 
kokį mandatą duoda Europos 
reikalų komitetas". 

ES kovos su narkotikais 
strategijos plano projektą 
svarstę parlamentiniai komite
tai vienbalsiai siūlė Lietuvoje 
nutraukti metadono programą. 

Šiuo metu metadono pro
gramos vykdomos Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 
ir Druskininkuose. Iš viso šioje 
programoje dalyvauja apie 400 
žmonių. 

Lietuvoje oficialiai užregis
truota daugiau kaip 5.000 in
jekcinių narkotikų vartotojų. 
Prognozuojama, kad iš tiesų jų 
yra daugiau — 7,000-11,000. 

Specialistų teigimu, norint 
patenkinti narkotikų poreikį, 
narkotikų vartotojas per dieną 
turi išleisti apie 50 litų. 

Prezidentas siūlo statyti „užtvaras narkomanijai // 

Premjeras Algirdas Brazauskas Seime pristatė 2004 m. Vyriausybės veik
los ataskaitą. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Lietuva, sumokėjusi 412 mln. li
tų į ES biudžetą, per įvairius 
projektus ir programas gavo 
daugiau kaip 1.38 mlrd. litų. 

Po Vyriausybės ataskaitos 
pateikimo ją svarstys Seimo ko
mitetai, bus surengta speciali 
diskusija, kurios pabaigoje par
lamentas gali priimti bendrą 
nutarimą. 

A. Brazauskas savo kalboje 
Seime pažymėjo, jog praėję me

tai Lietuvai buvo istoriniai — 
šalis pasiekė strateginius tiks
lus tapti ES ir NATO nare. taip 
pat atlaikė politinius išbandy
mus — prezidento apkaltą, pir
malaikius prezidento, taip pat 
Europos Parlamento ir Seimo 
rinkimus 

Premjeras patikino, kad ko
alicijoje nesutarimų nėra ir kad 
Vyriausybė pasirengusi dirbti 
iki kadencijos pabaigos. 

Kaunas , balandžio 14 d. 
(ELTA) — Užkirsdami kelią vai
kų ir jaunimo narkomanijai ne
turime taupyti nei pinigų, nei 
laiko, nei pastangų, teigia prezi
dentas Valdas Adamkus. Pasak 
jo, reikia dėti visas pas tangas , 
kad tuos pinigus, kuriuos atei
tyje tu rė tume skirti kalėjimų 
statybai, verčiau iš anksto pa
naudotume narkomanijos pliti
mui Lietuvoje užkirsti . 

Šalies vadovo teigimu, Lie
tuvos visuomenė turi suprast i 
narkomanijos problemos svar
bą, apimtį ir gresiantį pavojų 
ateityje. Ypatingas dėmesys, pa
sak V. Adamkaus , tur i būti tei
kiamas tiek priklausomybės li

gų prevencijai, tiek ir nelaimės 
ištiktųjų reabilitacijai. ,,Aš pa
mačiau, kad šiems žmonėms 
išėjus iš gydymo įstaigų visuo
menė su abejingumu juos pri
ima. J ie visi yra mūsų visuome
nės nariai, juos visuomenė turi 
pr i imti kaip lygiaverčius na
rius", lankydamasis Kauno ap
skr i t ies priklausomybės ligų 
centre ragino šalies vadovas. 

Apsilankęs įvairiose Kauno 
miesto bei rajono įstaigose pre
zidentas domėjosi priklausomy
bės ligomis sergančių žmonių 
padėtimi, juos gydančių įstaigų 
problemomis. 

Kauno apskrities priklauso
mybės ligų centro vadovo Taut

vydo Zikaro teigimu, visoje Lie
tuvoje oficialiai užregistruota 
tik apie 5.000 narkomanų. Pa
sak jo, jei mūsų šalyje išties bū
tų tik tiek nuo narkotikų pri
klausomų žmonių, problema ne
būtų tokia aktuali. Tačiau tai iš
ties kelia nerimą, ypač jaunimo 
iki 18 metų klimpimas į narko
tikų liūną. 

Prezidentas taip pat griež
tai atmetė visuomenėje pasi-
girstančias nuomones, jog nar
komanijos gydymui taikoma 
metadono programa yra pinigų 
švaistymas. Šalies vadovas pri
minė, jog ši programa yra taiko
ma visame pasaulyje, vadinasi, 
duoda naudos. 
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ŠALFASS praneša 

SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS 

Š.m. kovo 15 d. Vail, Colo-
rado, vyko ŠALFASS-gos sli
dinėjimo varžybos, kuriose 
lenktyniavo 30 slidininkų iš 
Šiaurės Amerikos. 

Negalėjęs dalyvauti pirme
nybėse, jų dalyvius ir svečius 
raštu sveikino Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas: „Nuošir
džiai sveikinu, susirinkusius į 
slidinėjimo pirmenybes Colora-
do kalnuose. Džiaugiuosi, kad 
lietuviška sporto dvasia jus su
būrė į šį nuostabų kalnų ku

rortą, ir linkiu, kad jūsų sporti
nis entuziazmas neblėstų, o vis 
daugiau sporto mėgėjų su t rauk
tų iš viso pasaulio į l ietuviškas 
slidinėjimo varžybas. Viliuosi, 
kad kitais metais ir pa t s atvyk
siu į slidinėjimo pirmenybes ir 
kar tu su jumis sieksiu sportinių 
aukštumų saulėtuose Colorado 
slėniuose". 

Beje, kitų metų Slidinėjimo 
pirmenybės numatomos 2006 
m. sausio 14—19 d., Telluride, 
Colorado. 

Slidinėjimo pirmenybių absoliutūs laimėtojai. Iš kairės: 3 vieta — 
Vytautas Prunskis, 1 v. — Rimas Tumas, 2 v. — Audrius Vaidila. 

Slidinėjimo pirmenybių rezultatai 
„A" g r u p ė s moterys (21 m. ir jaunesnės): 
1. Kristina Prunskis — 1:00.91; 2. Lina Fry — 1:14.97; 3. Sofia 

E. Alekna — 3.54.34; 4. Gaja Wilson — 2.35.05. 
„B" g r u p ė s moterys (22-46 m.): 
1. Karolina Lieponis — 58.46; 2. Vida Kijauskas — 1:00.73; 3. 

Indrė Biskis — 1.04.34; 4. Genutė Burbaitė — 57.13. 
„C" g r u p ė s moterys (47 m. ir vyresnės): 
1. Ramunė Ambrazaitis — 1:04.19; 2. Lina A. Burba — 1:13.65; 

3. Alė Lieponis — 1:18.04; 4. Terri Prunskis* — 1:25.46; 5. Danutė 
Alekna — 30:23. 

Absoliučios laimėtojos: 
1. Karolina Lieponis; 2. Vida Kijauskas; 3. Kristina Prunskis ; 

4. Ramunė Ambrozaitis. 
,,A" vyrų grupė (45 m. ir jaunesni): 
1. Audrius Vaidila — 49:70; 2. Vytautas Prunskis — 50:51; 3. 

Tauras Majauskas — 54:53; 4. Ed Mickus — 58:38; 5. Aras Biskis 
— 28:33. 

„B" vyrų grupė (45-57 m.): 
1. Rimas Tumas — 49:36; 2. Jonas Prunskis — 51:53; 3. Jo-

seph Wilson* — 54:66; 3. Rich Burba — 58:83; 4. Tomas P a n k u s — 
1:04.35; 5. Algis Lieponis — 30.54. 

„ C vyrų grupė (58 m. ir vyresni): 
1. Al Šėkas — 57.63; 2. Alvydas Konce — 58.83; 3 . Romas 

Augaitis — 59.20; 4. Vytas Alekna — 59.47; 5. Ron Dicius — 
1:04.12; 6. Liūtas Mockūnas — 1:04.52. 

Absol iu tūs laimėtojai: 
1. Rimas Tumas; 2 Audrius Vaidila; 3. Vytautas Prunskis ; 4. 

Jonas Prunskis. 
*ŠALFASS-gos specialūs žymenys įteikti šiems asmenims: Jo-

seph Wilson ir Terri Prunskis. 
J . P r . 

Absoliučios laimėtojos ŠALFASS oliuinejimo pirmenybėse, Vail, 
kairės: 3 vieta — Kristina Prunskytė, I v . — Karolina Lieponytė, 
Vida Kijauskas. 

o*-*, is 
2 v. — 

Jauniausias lenktynin inkas 
tautas Prunskis. 

ŠALFASS Slidinėjimo pirmenybių moterų „ C grupės 
laimėtojos. Iš kairės: 3. vieta — Alė Lieponienė, I v . — 
Ramunė Ambrozaitytė-Fry, 2 v. — Linda Burbienė. 

Jauniausia lenktyniautoja Galą Wilson — trofėją 
įteikia dr. Jonas Prunskis. 

Moterų „B" grupės laimėtojos. Iš kairės: 3 vieta — Indrė 
Biskis, 1 v. Karolina Lieponytė, 2 v. — Vida Kijauskas. 

55-ųjų ŠALFASS-gos žaidynių krepšinio ir 
tinklinio varžybos 

Papildydami mūsų anks
tyvesnį pranešimą skelbiame, 
kad 55-jų Š. Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynių krepšinio ir 
tinklinio varžybos įvyks 2005 
m. birželio 3, 4 ir 5 d. Detroit, 
MI. Vykdo — Detroito LSK 
„Kovas" pirmininkaujant Pau
liui Butkūnui. 

K r e p š i n i s bus vykdomas 
šiose klasėse: vyrą A, vyrų B, 
moterų ir vaikinų bei merginų 
A (1986 m. gimimo ir jaunes
nių). Vaikinų A klasės žaidė
jams yra leidžiama kartu žaisti 
ir vyrų A ar B klasėje, o A kla
sės merginoms — moterų klasė
je, kiek laikas leidžia. 

Vyrų A i r v y r ų B krepši
nį numatoma pradėti žaisti bir
želio 3 d., penktadienio vakare. 
Visų kitų klasių krepšinis vyks 
tik šeštadienį ir sekmadienį. 

T i n k l i n i s bus vykdomas 

— vyrų, moterų ir mišrioms 
komandoms. Mišri komanda 
susideda iš 6 žaidėjų. Aikštėje 
tur i būti ne mažiau kaip 2 
moterys (arba ne mažiau kaip 2 
vyrai). Moterims yra leidžiama 
žaisti vyrų komandose, tačiau 
ne atvirkščiai. 

Vyrų ir m o t e r ų t ink l i 
n i s numatomas vykdyti birželio 
4 d. šeštadienį, o mišrių komandų 
— sekmadienį, birželio 5 d. 

Dalyvauti kviečiami visi Š. 
Amerikos lietuvių sporto vie
netai , atlikę 2005 metų metinę 
ŠALFASS-gos narių regis
traciją. 

G a l u t i n ė k r e p š i n i o i r 
t i n k l i n i o komandų ir žaidėjų 
registracija privalo būti atlik
t a iki 2005 m. gegužės 7 d. imti
na i šiuo adresu: Mykolas 
Abarius , P.O. Box 250309, 
Frankl in , Mi 48025—0309, 

USA. Tel: 248-865-0243; Fax: 
248-338-2625. E-mail: 
michae lgcpa@amer i tech .ne t 

P a p i l d o m a s ry šys : Pau
lius Butkūnas, tel: 248-576-
9356 darbo, 734-464-9171 na
mų. E-mail: pab21@dcx.com 

Platesnę informaciją gauna 
krepšinį žaidžiantys ŠALFASS-
gos klubai. Po galutinės daly
vių registracijos bus paskelbta 
galutinė žaidynių programa ir 
kitos detalės. Tolimesnes infor
macijas pateiks žaidynių ren
gėjai — Detroit LSK „Kovas", 
žaidynėse dalyvauti užsiregis
travusiems klubams. 

Visais žaidynių reikalais 
kreiptis į Mykolą Abarių ar 
Paulių Butkūną. 

ŠALFAS-gos k repš in io 
komi t e t a s 

ŠALFASS -gos cen t ro 
va ldyba 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

LITUANICOS" FUTBOLININKAI LAIMĖJO TRIS TAŠKUS 
Pirmosiose „Metropolitan" 

futbolo lygos antrojo (pavasario) 
rato pirmenybių rungtynėse 
praėjusį sekmadienį savoje 
aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte „Lituanicos" 
komanda minimaliu santykiu 
— 1:0 įveikė „Maroons" fut
bolininkus ir į savo sąskaitą 
įsirašė tris taškus. 

Lemtingasis įvartis į var
žovų vartus krito paskutinėse 
pirmojo kėlinio minutėse, kuo
met Edvindas Trinkūnas nugin
klavo „Maroons" vartininką. 
Tokia pasekmė išsilaikė iki 
baigminio teisėjo švilpuko. 
Tokiu būdu mūsiškiai savo 

taškų skaičių padidino iki 15-os 
ir pirmenybių lentelėje iš 6-os 
vietos pakilo į penktąją. Dabar 
lietuvių vienuolikė po 10 rung
tynių turi t r i s perga les , du 
pralaimėjimus ir 5 lygiąsias. 

Pirmojoje „Major" divizijos 
lentelės vietoje išliko „Sockers", 
kuri sužaidė lygiomis (2:2), su 
antroje pozicijoje einančia „Po-
lonia". Trečioje stovi „Schwa-
ben", o ketvirtoje — „Light-
ning". Praėjusi sekmadienį bu
vo sužaistos tik dvejos (iš pen
kių) „Major" divizijos komandų 
rungtynės — kitos buvo atidėtos. 

Šį sekmadienį „Lituanicos" 
vyrai turės važiuoti į Schaum-

burg miestelyje esančią Parkų 
distrikto a ikš tę rungtynėms 
prieš paskutinėje lentelės vieto
je stovinčią „Legovia" vienuo
lika, kuri per 9 susitikimus 
pajėgė iškovoti tik 5 taškus. 
Kaip atrodo, ir tada mūsiškiai 
galės džiaugtis pergale ir dar 
trimis taškais. Žinoma, iš anks
to trimituoti nereikėtų, nes vis 
tiek dėl laimėjimo reikės pa
prakaituoti. 

Kaip paprastai , rungtynių 
pradžia — 3 vai. p.p. Prieš tai 
žais rezervinės sudėtys. Beje, 
praėjusį sekmadienį , nesusi-
nnkus visiems žaidėjams (an
trame kėlinyje žaista dešimty-

„Metropolitan" futbolo lygos 2004 — 2005 metų 
pirmenybių „Major" divizijos lentelė (po balandžio 10 d.) 

Vieta Vardas 

1 „Sockers" 
2 „Polonia" 
3 „Schvvaben" 
4 „Lightning" 
5 „Lituanica" 
6 „Eagles" 
7 „Maroons" 

rungt. 

10 
10 
9 
9 
10 
9 
10 

8 „United Serbs" 9 
9 „Vikings" 
10 „Legovia" 

9 
9 

taškai 

22 
17 
16 
14 
14 
12 
10 
8 
8 
5 

įv. sant. 

19-6 
11-7 
16-10 
14-8 
13-10 
11-10 
13-17 
14-20 
6-18 
7-18 

je) , mūsiškių rezervai turėjo 
nusileisti 1:2. 

„Lituanicos" futbolininkai 
namuose — Lemonte vėl rung

tyniaus balandžio 24 d. Tą sek
madienį lietuviai susitiks su 
stipria lenkų „Polonia" koman
da. E. Š. 
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37 komandos jaunučių 
krepšinio žaidynėse Čikagoje 

2005 m. ŠALFASS-gos Jau
nučių krepšinio žaidynės jau čia 
pat. Jos įvyks š.m. balandžio 
23-24 d. Čikagoje. Žaidynių 
rengėjai, Čikagos ASK „Li-
tuanica", praneša, kad pagal 
galutinius dalyvių registracijos 
duomenis dalyvauti užsiregis
travo 37 komandos: 15 ber
niukų, 9 mergaičių ir 13 mišrių. 
Laukiama per 400 sportininkų 
bei jų vadovų. 

Varžybos bus vykdomos 
šiose klasėse: berniukų ir mer
gaičių — B (1989—1990 m. gi
mimo), C (1991—1992 m.) ir D 
(1993—1994 m.) ir tik mišrių 
komandų — E (1995—1996 m.), 
ir F „molekulių" (1997 m. gimi
mo ir jaunesnių). 

Komandų skaičiai pagal 
klases: berniukų B — 4, mer
gaičių B — 3, berniukų C — 7, 
mergaičių C — 3, berniukų D — 
4, mergaičių D — 3, mišrių E — 
8 ir mišrių F („molekulių") — 5. 

Žaidynėse dalyvauja 6 
sporto klubai (nurodyta ko
mandų skaičiai): Toronto „Auš
ra" — 8, Mississauga „Anapilis" 
— 2, Hamiltono „Kovas" — 1, 
Detroito „Kovas" — 5, Cle-
velando „Žaibas" — 4 ir Čikagos 
ASK „Lituanica" — 17. 

Žaidynėms vadovauja dr. 
Donatas Siliūnas su gausiais 
talkininkais ir talkininkėmis. 

Visos rungtynės abi dienas 
vyks Lyons High School patal
pose, LaGrange, IL, mieste, 
(vakarinis Čikagos priemiestis). 
Ši mokykla turi net 8 aikštes. 

Pateikiame žaidynių įvykių 
tvarkaraštį: 

Šeštadienį balandžio 23d: 
8 vai. ryto — Iškilmingas 

žaidynių atidarymas ir žaidėjų 
paradas Lyons High School. 
Dalyvavimas privalomas vi
soms komandoms, tvarkingo
mis uniformomis. 

9 v. r. iki 5 v. p.p. — Žaidi
mai visoms komandoms, visose 
aikštėse, Lyons H.S. 

6 v.v. — Specialios šv. Mi
šios žaidynių dalyviams Pal. J. 
Matulaičio misijoje, PLC, 
Lemonte. 

7 v.v. — Sportininkų susi
pažinimo vakaronė Pasaulio lie
tuvių centre. Karšta vakarienė, 
bufetas, „Raffle". Muzika — DJ 
Justinas Andriušis. Žaidimai. 

Sekmadienį balandžio 24 d: 
9 v.r. — Žaidynių tęsinys ir 

visų klasių finalai, Lyons, H.S. 
2:30 v. p.p. — Paskutiniai 

finalai — berniukų C ir B. 
3:30 v. p.p. — Žaidynių 

uždarymas ir draugiškos, paro
domos krepšinio rungtynės tarp 
Klaipėdos Vlado Knašiaus 
vardo sporto mokyklos jaunių 
komandos ir Čikagos ASK „Li
tuanicos" jaunių A komandos. 

Klaipėdiečiai viešės Čika
goje apie 10 dienų ir rungty
niaus su įvairiomis amerikiečių 
komandomis. Komandos vado
vas yra Virgilijus Žakrys. 

Čikagos lietuvių visuomenė 
kviečiama savo atsilankymu ir 
parama įvertinti šiuos spor
tininkų polėkius. 
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AR TOLI PAŽENGĖME 
NUO SSKP XXV SUVAŽIAVIMO? 

ANDRIUS KUBILIUS 

Ar Vyriausybė pajėgi 
suvokti svarbiaus ias š ių 

dienų Lietuvos prob lemas? 

Balandžio 14 d. pa te ik ta 
Vyriausybės 2004 metų veiklos 
ataskaita. Eilinį kar tą , beskai
tant tokį svarbų dokumentą, 
tenka skaudžiai nusivilti : ir ne 
dėl to, ką Lietuva per praėju
sius metus pas iekė , ko ne
pasiekė, ką pavyko padary t i 
Vyriausybei ir ko nepavyko 
padaryti, bet nusivilti tuo, kaip 
yra rašomos tokios ataskai tos ir 
kas rodo tik vieną dalyką — kol 
kas mes neturime modernios 
Vyriausybės, ne tur ime moder
nios vadybos Vyriausybėje, 
neturime net s trateginio pla
navimo pradmenų, ir t a m p a 
akivaizdu, kad Vyriausybė nuo 
pat metų pradžios nežinojo, ką 
ji nori per metus pasiekti , todėl 
dabar nežino, už ką atsiskaityti . 
Pernai gyvenome nuo pirma
dienio iki pirmadienio, ir šiemet 
tokį gyvenimą tęsiame. Gerai, 
kad taip begyvendami į ES ir 
NATO sugebėjome įstoti, ta i jie 
už mus kažką dar paplanuoja. 

Beskaitant šį, 117 puslapių 
apimties dokumentą, iškyla 
neįveikiamas noras palyginti jį 
su iš atminties dar neišdilusiais 
prisiminimais apie SSKP XXV 
suvažiavime ske lb tas a tas
kaitas. 

Turiu pasakyti, kad XXV 
suvažiavime, šalia pasigyrimų, 
kaip, mylimai partijai vadovau
jant, viskas gerėja ir tobulėja, 
vis dėlto būdavo pasakoma, kad 
dar yra ir t rūkumų. 

Vyriausybės a taska i ta nuo 
XXV suvažiavimo a taska i tų 
skiriasi tuo, kad joje kalbos apie 
trūkumus nėra. Yra t ik pasieki
mai — BVP auga, nedarbas 
mažėja, karvių primilžiai didė
ja. Skaitant tokį ekonomikos 
pasiekimų sąrašą, iš tikrųjų 
galima pasidžiaugti kar tu su tai 
pasiekusiu Lietuvos verslu, vis 
dėlto tenka paklausti , o kiek 
prie tos sėkmės prisidėjo Vy
riausybė? 

Lietuvos ekonomiką į priekį 
varo privatus vers las , kuris 
sukuria 70 proc. BVP, ir šiam 
verslui reikia dėkoti už tą lig
šiolinę sparčią ekonomikos 
plėtrą. Tačiau Vyriausybė ban-

-do ir verslo nuope lnus sau 
priskirti. Tuo t a rpu ten, kur 
ekonomikos reikalai priklauso 
nuo Vyriausybės, pvz., užsienio 
kapitalo investicijų pri t rauki
mas, kur reikalai darosi vis 
prastesni — apie ta i ataskaitoje 
nėra nė žodžio. Žodžiais Vy
riausybė žinių ekonomiką vadi
na vienu svarbiausių pirmumų. 
Bet iš atskaitos visiškai nėra 
aišku, ką Vyriausybė šioje srity
je yra padariusi. Nėra nė žodžio 
apie mokslo t y r i m u s , nors 
Lisabonos strategija jų plėtrai 
skiria ypač didelį dėmesį ir pati 
Vyriausybė Briuseliui yra įsi
pareigojusi pasiekti t am tikrą 
mokslo tyrimų finansavimo 
lygį. tačiau iš a taskai tos nėra 
aišku, kaip tai pavyksta įgy
vendinti. 

Praėjusieji buvo baigiamieji 
XII Vyriausybės darbo metai. 
Ateidama dirbti 2001 m., Vy
riausybė buvo patvirt inusi savo 
programą, pr is iėmusi įsipa
reigojimus. Ataskaitoje nėra nė 
žodžio apie tai, kaip pavyko tą 
programą įgyvendinti. 

Tėra tik aprašymai, ką mi
nisterijos veikė, kokias strategi
jas kūrė, kokias programas 
įgyvendino, bet vis iškai ne
aišku, kas dėl to valstybės 
gyvenime pasikeitė. Nėra jokio 
įvairių rodiklių palyginimo su 
kaimyninėmis ša l imis ir ES 
senbuvėmis. Būtent pagal tai 
būtų galima ver t in t i Vyriau
sybės darbą, ne pagal sukurtų 
ir į stalčių padėtų strategijų 

skaičių. 
Ataskaitoje nė ra jokios 

Vyriausybės a r atskirų minis
terijų darbo analizės vertinimų. 
Nėra net aišku, pagal ką minis
terijų darbą būtų galima vertin
ti, nes ministerijos ir Vyriau
sybė metų pradžioje nebuvo įsi
pareigojusios savo veiklos dėka 
kokių nors rezultatų pasiekti, 
todėl ir atsiskaito už veiklą, tai 
yra, kiek kokių strategijų ar 
teisės aktų priėmė, bet ne už 
tai , kaip ta i paveikė žmonių 
gyvenimą. 

Ataska i ta atskleidžia kai 
kuriuos Vyriausybės mąstymo 
bruožus. Vienas: valdant šiai 
Vyriausybei, Lietuvos gyvenime 
problemų nėra . Ypač skaudu, 
kad ataskai toje nė ra jokių 
užuominų apie tokius ypač 
svarbius k laus imus ir reiš
kinius kaip emigracija, gimsta
mumo mažėjimas, šeimos insti
tuto silpnėjimas, žmonių nepa
sitikėjimas Vyriausybe ir vals
tybe, korupcija. Susidaro įspū
dis, kad šie plačiai visuomenėje 
aptariami dalykai Vyriausybei 
arba nerūpi, arba ji nemano, 
kad tai svarbu. 

Seimo s ta tu tas numato, kad 
Vyriausybė, pateikdama savo 
ataskai tą , t u r i įvardinti ir 
artimiausių metų svarbiausius 
tikslus. Deja, ir čia matome tik 
formalų atsirašinėjimą, bet ne 
gebėjimą išskir t i p i rmumus. 
Ateityje m u m s tai skaudžiai 
atsil ieps. Kaip kad Sovietų 
Sąjungai skaudžiai atsiliepė 
ilgas gyvenimas su partiniuose 
suvažiavimuose skambėjusio
mis partijos laimėjimus šlovinu
siomis ataskaitomis. Vienintelis 
skirtumas, kad dabar siūlo šlo
vinti Vyriausybę. 

Kaip s u m a ž i n t i ke l i amą 
g r ė s m ę 

Vienintelė paguoda — pa
baigoje pateikta ataskaita apie 
nacionalinio saugumo būklę, 
kurią rengė, matyt, Valstybės 
saugumo departamento tarny
bos. Iš čia bent jau paaiškėja, 
kad ne viskas pas mus rožėmis 
klota. Štai, pripažįsta ataskai
ta, kad rytų valstybės „vis dar 
puoselėja imperines ambicijas 
ir yra netvir tų demokratinių 
tradicijų", t a ip pat teigiama, 
kad „dėl narystės NATO ir ES 
Lietuvoje suaktyvėjo užsienio 
valstybių specialiosios tarnybos 
ir Lietuvai priešiškos jėgos, 
mėginusios trukdyti sėkmingai 
narystei euroatlantinėse orga
nizacijose, daryti poveikį šalies 
visuomeniniam politiniam gy
venimui ir kai kurioms interesų 
grupėms". Tai svarbūs pareiški
mai, kuriuos reikėtų atskirai 
nagrinėti ir aiškintis, kas ža
dama daryti, kad tokios grės
mės sumažėtų. 

Yra ir daugiau svarbių 
įžvalgų: 

1. „Rusijos politika dėl 
Europos Sąjungos valstybių 
įgyja gana aiškią strategiją — 
Rusija vis mažiau dėmesio 
skiria bendradarbiavimui su 
oficialiomis Europos Sąjungos 
institucijomis ir plėtoja dviša
lius santykius su didžiosiomis 
Europos Sąjungos valstybėmis. 
Išlieka t ikimybė, kad vis 
glaudžiau su Rusija bendradar
biaujančios didžiosios Europos 
Sąjungos valstybės mėgins 
paremti daugiau Rusijos intere
sams palankių iniciatyvų 
Europos Sąjungos institucijose 
mainais už Rusijos ekonomines 
nuolaidas Kaliningrado srityje 
ar pačioje Rusijoje". 

2. „Elektros energetikos 
sektoriaus būklė 2004 m. buvo 
stabili — akcinė bendrovė 
Lietuvos energija' ir kiti elek
t ros energet ikos sektor iaus 
objektai dirbo pelningai, tačiau 
pagrindinė grėsmė — elektros 
sektoriaus priklausomybė nuo 

Rusijos — išliko: Rusijos akcinė 
bendrovė ' JES Rossii' visiškai 
kontroliavo lietuviškos elektros 
energijos eksportą ir jo sąly
gas". 

3. „Galima teigti, kad 2004 
metų pabaigoje dėl užsitęsusių 
įtemptų ' Jukos ' santykių su 
Rusijos federacijos vyriausybe 
kai kurios grėsmės Lietuvos 
naftos sektoriuje padidėjo: ti
kimybė, kad sutr iks naftos 
t iekimas, kad Rusija per 
Kremliui lojalias kompanijas 
'LukoiF, 'Gazprom' perims 
tiesioginę akcinės bendrovės 
'Mažeikių nafta', o vėliau galbūt 
ir akcinės bendrovės TClaipėdos 
narfta' kontrolę. Tokiu atveju 
minėtosios Rusijos kompanijos 
imtų dominuoti Lietuvos naftos 
sektoriuje (ar net keliuose ener
getikos sektoriuose — 'Gaz
prom' atveju)". 

4. „Neigiamą poveikį nacio
naliniam saugumui daro šalyje 
veikiančios didžiulės finansinės 
(įtakos) grupės, dalyvaujančios 
valstybei ir savivaldybėms pri
klausančio turto privatizavime, 
taip pat mėginančios paveikti 
valstybinės valdžios institucijų 
pareigūnus, kad būtų priimti 
tam tikroms įmonėms palankūs 
sprendimai". 

Energetikoje Vyriausybė 
mąsto Rusijos interesų 

dvasia 

Šia proga, ypač perskaitęs 
Valstybė saugumo departamen
to ataskaitoje žodžius apie 
vieną energetikos grėsmių 
(„tačiau pagrindinė grėsmė — 
elektros sektoriaus priklau
somybė nuo Rusijos — išliko: 
Rusijos akcinė bendrovė 'JES 
Rossii' visiškai kontroliavo 
lietuviškos elektros eksportą ir 
jo sąlygas"), išvystėme orga

nizuotą diskusiją apie Nacio
nalinės energetikos strategijos 
poreikį, kurios metu Ūkio mi
nisterija mums įteikė ministeri
jos parengtą atsakymą į mūsų 
anksčiau išplatintą memoran
dumą „Kodėl Lietuvai reikia 
naujos Nacionalinės energe
tikos strategijos". Šiandien pla
tinu savo pas tabas dėl Ūkio 
ministerijos atsakymo, kuris 
mums pasirodė labai įdomus ir 
indikatyvus, atspindintis Ūkio 
ministerijos mąstymą šioje sri
tyje, kuris, mano įsitikinimu, 
jau yra per imtas Rusijos in
teresų dvasios. Pacituosiu tik 
kelis mano pastabų sakinius: 

„Visa tai rodo, kad Ūkio 
ministerija ir Vyriausybė nėra 
pasiruošusi priimti strateginio 
sprendimo dėl Lietuvos elektros 
ūkio integracijos į europinę sis
temą. Susidaro įspūdis, kad, 
Vyriausybei laiminant, Lietu
vos energetikai yra susitaikę su 
Rusijos noru matyti Lietuvos 
elektros ūkio svarbiausią misiją 
— ap ta rnau t i Rusijos ener
getikos sistemą, šiai siekiant 
stiprinti savo dominavimą 
Europos energetikos rinkose 
(kuriant, anot A. Čiubaiso, „li
beralią energetinę imperiją?". 

Su tokiomis nuolaidžiavimo 
tendencijomis negalime sutikti. 
Privalome nenuilstamai siekti 
Lietuvos elektros ūkio inte
gracijos į europinę energetikos 
sistemą ir taip užsitikrinti ener
getikos saugumą ilgam laikui. 

Todėl rag iname Lietuvos 
Respublikos prezidentą siūlyti 
Nacionalinės elektros ener
getikos perspektyvas svarstyti 
artimiausiame valstybės gyni
mo tarybos posėdyje. Taip pat 
siūlome Seime įsteigti Ener
getikos komisiją, kurioje būtų 
nuolat aptar iami svarbiausi 
energetikos klausimai". 
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GIMNASTIKOS LAIDŲ 
TRANSLIACIJA SULAUKĖ 

PRIEKAIŠTŲ 
Par lamentarės siūlo Lie

tuvos radijui ir televizijai at
naujinti gimnastikos laidų 
transliavimą ir taip paskatinti 
žmones daugiau sportuoti. Vi
suomeninės transliacijos vado
vas Kęstutis Petrauskis tokią 
iniciatyvą vertina kaip nostalgi
ją sovietmečiui ir abejoja, ar ji 
pasiektų norimą tikslą. Seimo 
Moterų par lament inė grupė 
žada paprašyti Lietuvos nacio
nalinį radiją ir televiziją vėl 
pradėti rengti gimnastikos lai
das, nes esą to pageidauja pagy
venusių žmonių organizacijos. 

Kaip sakė šios grupės va
dovė, socialdemokrate Birutė 
Vėsaitė, atnaujinti gimnastikos 
laidų transliacijas per radiją ir 
televiziją t ikslinga, nes taip 
gyventojai būtų skatinami dau
giau sportuoti. Be to, esą su
mažėtų gyventojų išlaidos me
dikamentams ir gydytojų pas
laugoms. „Mūsų žmonės spor
tuoja labai menkai, tačiau vi
siems sąžinės balsas apie tai 
primena. O jei žmonės pamatys 
tuos vaizdus ar išgirs per radiją, 
tai dar labiau juos paskatins 
sportuoti", — vylėsi parlamen
tarė. Anot jos, retkarčiais per 
komercines televizijas rodomos 
aerobikos laidos nėra regulia
rios, todėl reikiamo poveikio 
nepadaro. 

B. Vėsaitės manymu, per 
radiją gimnastikos laidos galėtų 
būti transliuojamos ryte, 6-7 
vai., kai žmonės keliasi ir ruo
šiasi į darbą, per televiziją — 
vakare. Kadangi Lietuvos na
cionalinis radijas ir televizija 
išlaikoma iš mokesčių mokėtojų 
pinigų, už gimnastikos laidų 
transliavimą jai neturėtų būti 
papildomai mokama. Tokių 

laidų transliavimas esą būtų 
visuomeninio radijo ir televizi
jos indėlis į visuomenės sveika-
tinimą. Pasak Moterų parla
mentinės grupės narių, užsienio 
valstybėse televizijos rodo tokio 
pobūdžio laidas, ir jos yra labai 
populiarios. 

Lietuvos radijo ir televizijos 
generalinis direktorius K Pet
rauskis sakė girdėjęs apie tokį 
parlamentarių sumanymą, ta
čiau oficialaus prašymo dar 
negavo. Paklaustas, kaip verti
na idėją atgaivinti gimnastikos 
laidų transliavimą, sakė prisi
menąs sovietmečiu Lietuvos 
radijo t ransl iuotą gamybinę 
gimnastiką. „Toks parlamenta
rių kreipimasis rodo tam tikrą 
mentalitetą ir tai , kad žmonės 
negali išsivaduoti iš sentimentų 
praeičiai. Tokios laidelės rodo
mos Kinijoje, taigi jos yra ne
demokratinių šalių požymis", — 
kalbėjo K. Petrauskis . Anot 
Lietuvos radijo ir televizijos 
vadovo, Seimo narių moterų ini
ciatyva reiškia, kad jos nelabai 
žino, kuo turi užsiimti: „Užuot 
rūpinęsi, kad būtų atkurta 
sporto infrastruktūra, mažuose 
miesteliuose, būtų sutvarkyti 
sporto aikštynai , krepšinio 
aikštelės, kur vaikai ir paaug
liai, užuot užsiėmę blogais da
lykais, sportuotų, žaistų krep
šinį, kad būtų sutvarkytos ma
žų miestelių mokyklos salės ir 
atvertos visuomenei, parlamen
tarai imasi tokių dalykų, kurie 
yra žemiau nei kritika". 

K. Petrauskis suabejojo, ar 
per radiją ir televiziją transliuo
jamos gimnastikos laidos pri
verstų gyventojus imti masiškai 
sportuoti. 

(Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Šventasis Jonas Paulius II? 

Dar, kaip sakoma, nespėjo po mirties 
popiežiaus Jono Pauliaus II ir palaikai 
atšalti, o jau prasidėjo siūlymai ir prašy

mai jį, nieko nelaukiant, paskelbti šventuoju. 
Tai pageidavo ir milijoninės minios, susirinku
sios Šv. Petro aikštėje, popiežiaus laidotuvių 
dieną, nuolat skanduodamos: „Santo, Santo!" 
a rba „Santo Subito!" Populiariosios nuomonės 
kibirkštėles skaisčiau žybtelėti paskatino ir kai 
kurių kardinolų užuominos, kad galbūt šiuo 
vieninteliu atveju šventuoju paskelbimo pro
cesą reikėtų pagreitinti, nors paprastai t runka 
bent penkerius metus, kol asmens šventumo 
byla pradedama svarstyti. Žinoma, visų pirma 
j is turėtų būti paskelbtas palaimintuoju, o tik 
po to kanonizuotas. Jeigu taip atsitiktų, Jonas 
Paulius II būtų tik ketvirtas popiežius, pa
skelbtas šventuoju per pastaruosius 900 metų! 

Kad šis popiežius bus pakeltas į altoriaus 
garbę, abejoti netenka. Visas jo gyvenimas bu
vo persunktas tvirtu tikėjimu, malda, pasiauko
j imu ir tarnavimu Kristaus Bažnyčiai. Šv. Tėvo 
įtaka šiandieniniam pasauliui buvo (ir tebėra) 
labai akivaizdi, stipri. Jeigu, jam gyvam esant, 
kartais to kažkaip nepastebėdavome, po mirties 
Katalikų Bažnyčios Ganytojo įtaką paliudijo 
milijonai žmonių, susirinkusių į Romą jo laido
tuvėms, o dar daug kartų kita tiek visose 
pasaulio šalyse, visose tautose, tiek krikščionys, 
tiek nekrikščionys atidavė pagarbą šiai ne
eilinei asmenybei. Antra vertus, ar asmens po
puliarumas jau yra jo šventumo įrodymas? 

Sklinda gandai (kol neištirta ir dokumen
tais nepatvirtinta, tai reikia vadinti gandais) 
apie stebuklingus išgijimus ar kitokius antgam
tinius reiškinius, susietus su popiežiaus Jono 
Pauliaus II asmeniu, jo maldomis, prisilietimu. 
Pagal Bažnyčios reikalavimus, žmogaus šven
tumą tegali paliudyti jo užtarimu įvykę bent du 
stebuklai po jo mirties. Nežinia, kaip į tai pa
žiūrėtų kardinolų kolegija, bet vieno stebuklo 
liudininkais neseniai buvome mes visi. 

Tai įvyko Romoje — Vatikane. Kai buvo 
paskebta, kad mirė popiežius Jonas Paulius II 
(š.m. balandžio 2 d.), į Romą iš visų pasaulio 
kraštų, juo labiau Europos, pradėjo plaukte 
plaukti žmonės, norėdami atiduoti jam pas
kutinę pagarbą, dalyvauti laidotuvėse. Pašar
vojus popiežiaus palaikus Šv. Petro bazilikoje, 
ne tik Vatikaną, bet ir nemažą dalį Romos tie
siog paralyžiavo maldininkai, ilgiausias valan
das laukdami eilėje, kad pagaliau galėtų dar 
kartą kelias minutes praleisti su visų mylimu 
popiežiumi. Italijos valdžia daug kartų pabrėžė, 
kad apsauga labai sustiprinta, iš visos valsty
bės sukviesti policininkai, kariai, įvairūs teisė
tvarkos daliniai ir pareigūnai, o virš Vatikano 
nuolat skraido straigtasparniai ir lėktuvai, pa
siruošę bet kokiam netikėtumui. 

Vis dėlto tai buvo tik pavišutiniška ap
sauga, galbūt labiau skirta Italijos valdžios 
žmonėms save nuraminti, negu įtikinti minias 
ar atvykstančius aukštus įvairių valstybių pa
reigūnus, kad jie yra saugūs. Kas gi tikrino tas 
mases žmonių, slenkančių, kaip gyvoji upė pro 
pašarvotą popiežių? Kas bent užmetė akį į 
miegmaišius, kuprines, rankinukus ir kitus 
daiktus, kuriais buvo apsikrovusios minios? O 
ir pačių laidotuvių metu, kai šalia vieni kitų sto
vėjo visų tautų, visų religijų, visų rasių atsto
vai, kai valstybių vadai, kurie paprastai dega 
vieni kitiems neapykanta, ištiesė savo kaimy
nui ranką, palinkėdami „Kristaus ramybės", 
argi tai nebuvo stebuklas? Visas laidotuvių lai
kotarpis praėjo ramiai, be jokių išpuolių. Žmo
nės buvo kantrūs, nors reikėjo iškęsti daug ne
patogumų, ilgai stovėti eilėse. Visi atvyko, vedi
ni to paties jausmo, to paties tikslo, todėl ir ta
po broliais-seserimis tikrąja tų žodžių prasme, 
nes juos visus sujungė popiežius Jonas Paulius 
II. Ir tai mes galime neabejodami laikyti tikru 
stebuklu, įvykusiu būtent šv. Tėvo dėka. Todėl 
neabejojame, kad šis asmuo, net jeigu oficialiai 
nebūtų kanonizuotas, yra tikrai šventas. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Paulionis 
Nr.6 

Šie prižadai mums išrodė taip tvirtais, jog be 
jokios abejonės mes įtikėjome atgijus gadynei, 
kuomet ir mes, Vilniaus lietuviai, įgausime progą 
šaukties prie Viešpaties Dievo ir Motinos Baž
nyčios savo prigimtoje kalboje ir įgysime bažny
čioj kunigą lietuvį, šį pirmąjį tarpininką tarp 
prigimties šnekos mūsų dūšių ir jų Sutvertojo. 
Bet veikiai mūsų įtikėjimas turėjo užgesti: mes 
patyrėme, jog atlikimas mūs reikalo tapo atidėtas 
ant tolimo ir ne ant apskrieto laiko (...) 

Todėl dar su tikriausiu įtikinėjimu ir nu
sižeminimu tikrųjų vaikų drįsome kreipties prie 
Jūsų Aukštos Ekscelencijos su žemiau išguldytu 
maldavimu, ir išaugusių iš sekančių aplinkybių: 

1. Vilniaus mieste (...) dabartės gyvena ne 
mažiau dviejų tūkstančių lietuvių arba visai 
nesuprantančių lenkiškos kalbos, arba ta ip 
menkai, jog jie nepermano nei šv. Evangelijos, nei 
skelbiamų pamokslų. Kas link-gi išpažinties, tai 
paprastinai jiems priseina ilgokai ieškoti per
manančio lietuvio kunigo, ir dažnai, neradę tokio, 
nusiminę būna išpažinti savo nuodėmes lenkiškoj 
kalboje ir neretai jie tai pasakoja, ko ir patys 
nesupranta. 

2. Į šį dievmeldystės centrą ir pagarbinimui 
stebuklingų vietų kasmet dešimtys tūkstančių 
atsilanko žmonių iš visų mūsų tėvynės kampų ir, 
žinoma, tarp jų daugumas ne tik nemoka 
lenkiškai, bet ir nepermano šios kalbos ir tokiu 
būdu lietuvis, keliavęs šen ilgą kelią, idant atver
ti širdį Visagaliui, privalo pajusti save Vilniuje 
tarsi posūniu savo bažnyčios ir grįžti su liūdnu 
persitikrinimu, jog nei prie altoriaus Motinos 
švenčiausios Astros Vartų, nei prie šv. Kazimie
ro kapo jam dėlei vienos tik kalbos nelemta buvo 
rasti tarpininko tarp jo ir tarp To, pas kurį jis 
keliavo basas, bemisdamas sausa duonos pluta. 

3. Neretai būna atsitikimai, ypač miesto 
ligonbučiuos, jog ligoniai-lietuviai priverstinai 
t u r persiskirti su šiuo svietu be krikščioniško 
palaiminimo vien tik dėlei to, kad mirštantis 
lenkiškai nepermano, o kunigas-lietuvis arti 
arba veikiai lieka nesurastu. 

4. Pagalios Vilniuje randasi nemažai ir tokių 
šeimynų, kurios nors ir permano gerai lenkišką 
kalbą, vieno tur sau už pareigą auklėti save ir 
mokyti Dievo baimės sulig palikimo savo tėvelių 
savo vaikus ne svetimoj jų širdžiai kalboje, bet 
savo prigimtoj lietuviškoje, vienaip meiliai kaip 
Dievui, taip ir šv. Rymo-kat. Bažnyčiai. 

Jau septyni metai, kaip šimtai iš mūsų lietu-

vių-katalikų maldaujame savo dvasiškų ganyto
jų apie priėmimą mūsų į prieglobą Rymo-kata-
likų Bažnyčios tokiais, kokiais mes likome 
sutverti... 

Prieš porą metų mes buvome padavę 
asmeniškai vyskupui Zdanovičiui maldavimą su 
trimis šimtais parašų, bet vyskupas užmanė 
mūsų maldavime kažinkokį pavojų bažnyčiai ir 
viešpatystei ir pasiuntė mus maldavusius prie 
svietiškos vyriausybės. Pasiteiravę pas buvusį 
gubernatorių Frezę ir mirusį dabar jau general-
gubern. Orževskį, mes persitikrinome, kad mūsų 
maldavimas pilnai sutinka ir su reikalavimais 
svietiškos valdžios ir jos vėl tapome pasiųsti prie 
vysk. Zdanovičiaus, kaipo prie pirmiausios ir 
vienintelės galvos, nuo kurios tik ir prider 
bažnyčios tvarka. Bet ant atkartoto maldavimo 
vyskupas Zdanovičius suteikė mums tik skriau
dų, išsireikšdamas, jog jam vyskupystę rėdant 
mūsų maldavimas niekados nebus užgandėdin-
tas. 

Sulaukę naujo ganytojaus ypatoj vyskupo 
Žvėravičiaus, mes vėl pakėlėme savo nuožmiau
sią meldimą, padavę jam su daugybe parašų lie
tuviškai surašytą maldavimą, bet apturėjome ant 
žodžių rezoliuciją, jog atsakymo nebūsią, nes ir 
maldavimas, ir parašai buvę surašyti nesupran
tamoj jam lietuviškoj kalboj. Todėl antrą sykį 
buvo paduotas maldavimas su tais pačiais 
parašais rusiškoj kalboj, o paskui toksai ir trečias 
su naujais parašais". 

Motyvuotas prašymas su ilga maldavimų 
eiga užbaigiamas dviem punktais: 

„1. idant mums katalikams-lietuviams mies
te Vilniuje būtų paskirta ypatinga bažnyčia, 
kame mes ir mūsų vaikai galėtų girdėti diev-
meldystę savo prigimtoj lietuviškoj kalboje. 

2. idant šios bažnyčios visados būtų žinantis 
gerai lietuvišką kalbą kunigas-lietuvis. kursai 
skaitymu šv. Evangelijos ir pamokslais, o lygiai ir 
katechizmu arba poterių išguldymu drutytų mus 
ir mūsų vaikus užlaikyti bažnyčios įstatymus. 

Jeigu Jūsų Aukšta Escelencija neteiktumėtės 
užganėdinti minėto mus maldavimo, tai meldžia
me priduoti mums tikrą rodą, kokiu būdu pritin 
kiaušiai mes galėtumėme pakloti savo maldavi
mą po kojų švenčiausiojo mūsų Rymo-katalikų 
Tėvo Popiežiaus". 

Tačiau doras vyskupas adresatas buvo 
bejėgis palenkti Vilniaus vyskupą Steponą Žvere-
vičių. Bus daug i au . 

• 



Tarptautinė paminklų apsaugos diena 
Balandžio 18-ąją Pasaul ine paminklų ir paminkl in iu vie

tų apsaugos diena paskelbė Tarptautinės tarybos paminklosau
gos ir žymių istorinių vietų klausimais (IKOMOS) asamblėja, 
veikianti prie UNESCO. 

Šventė minima nuo 1984 m. Šią dieną visame pasaulyje skati
nama pagerbti reikšmingus kultūrinius paminklus, atrestauruoti 
griūvančius, suirusius paminklus. 

Įvairiausi paminklai atspindi visą tautos, šalies istoriją, 
kultūrą. Tradiciniai lietuviški paminklai: kryžiai, koplytėlės. 

Kas yra paminklas? 
1. Paminklas - tai monumentas, architektūros arba skulp

tūros kūrinys, kuriuo pagerbiamas svarbus asmuo, įvykis, idėja. 
Paminklų prototipais laikomi senovės Rytų ir Egipto pamink

liniai bei simboliniai statiniai (pvz. obeliskas, piramidė). 
Antikos laikotarpiu susiklostė pagrindinės, vėlesnėse epochose 

plėtotos paminklinės formos: kolosas, paminklinė kolona, raitelio 
statula, triumfo arka ir kt. 

Viduramžiais paplito epitafija, XIX a. - paminklinė lenta, 
įvairios paminklinės statulos atmainos. XX a. kar ta is derinama 
praktikinė ir memorialinė paminklo paskirtis: John F. Kennedy 
oro uostas Niujorke, Vytauto Didžiojo muziejus Kaune. 

2. Paminklosaugoje paminklas - kultūros paveldo objektas. 
Tai meno kūrinys, statinys, archeologinis radinys, ta i yra daiktas, 
turintis istorinę vertę. St. Kiškio sukurtas paminklas arkiyi 

Velykinis šeštadienis Maironio 
lituanistinėje mokykloje 

Kovo 19 dieną Maironio 
lituanistinėje mokykloje (Le-
monte, IL) visi mokiniai, ma
žiausieji ir vyresnieji prisiminė, 
lietuviškas pavasario šventes, 
šv. Velykų tradicijas. 

Mažiausieji priešdarželinu-
kai, darželinukai, pirmo, antro 
ir trečio skyriaus mokinukai ri
dinėjo kiaušinukus sporto salė
je. Juos džiugino Velykinis zui
kis (kuriuo buvo persirengusi 
mūsų mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkė, mokyklos nuolati
nė pagalbininkė, nenuilstanti 
— Regina Šaulienė), kuris vai
šino mažuosius šokoladiniais 
velykiniais saldainiukais — 
kiaušinukais. 

Kitus Maironio mokyklos 
mokinius (pradedant ketvirtuo
ju skyriumi), Liudas Volodka 
mokė, kaip reikėtų marginti 
kiaušinius vašku lietuviškam 
šv. Velykų stalui. Paprašytas 
daugiau papasakoti apie save, 
Liudas Volodka tik kukliai 
nusišypsojo ir atsako: „aš tik 
Liudas ir viskas..." Tada pa
linksta prie vaikučių ir su bega
line vidine šiluma, kantr ia i , 
gražiai ir tuo pačiu taip papras
tai aiškina mokiniams rodyda
mas įvairiausius l ietuviškus 
kiaušinių marginimo raš tus . 
Liudas ima medinį kotelį (spe
cialiai paruoštą vaškui paimti), 
mirko jį į pakaitintą vašką ir, 
žiūrėk, jau kiaušinukas pa
puoštas.. Paskutinė kiaušinu-
ko „stotelė" — stiklainiai su 
skirtingų spalvų skysčiais. 
Kiek-vienas mokinukas pats 
margino savo velykinį kiaušinį 
ir pats pasirinko kokios spalvos 
jis turėtų būti: žalias, geltonas, 
raudonas ar įvairiaspalvis... 
Patalpoje tvyranti tyla bylojo, 
koks įdomus užsiėmimas mar
ginti vašku kiaušinuką velyki
niam stalui. 

Maironio lituanistinė mo
kykla nuoširdžiai dėkoja vi
siems, tą šeštadienį talki
nusiems: mokykloje budėju
siems tėveliams, mokytojoms ir 
jų padėjėjoms, ypatingas dėkui 
Liudui Volodkai ir jo pagal
bininkėm, Maironio mokyklos 
tėvelių komiteto pirmininkei 
Reginai Šaulienei. 

Tuo pačiu Maironio litua
nistine mokykla sveikina su pa
vasariu. G. Savukvniene 

Maironio lituanistinės mokyklos moksleivius kiaušinių marginimo meno moko Liudas Volodka. 

Bostono lituanistinės mokyklos 
mokinių rašiniai 

Partizanai 
Part izanai buvo Lietuvos 

didvyriai. Jie kovojo už Lietu
vos laisvę, bandydami sugadinti 
komunistų planus. Jie gyveno 
miškuose ir požemiuose. Tik la
bai drąsūs žmonės galėjo tapti 
partizanais. Jeigu jie žinodavo, 
kad bus paimti į nelaisvę, patys 
susisprogdindavo. Tą darydavo 
todėl, kad nenorėjo būti pagauti 
ir kankinami, kad neišduotų 
savo draugų ir neišsakytų 
paslapčių. Kar ta i s , kai pati-
zanai buvo gaudomi rusų, jie 
įlipdavo į patį tankiausią medį, 
save pririšdavo prie šakos ir 
laukdavo, kol rusai dingdavo. 
Priešai ilgai laukdavo iki parti 
zanas suju-dėtų ir išsiduotų. 
kuriame m e d y j e slepiasi 
Kartais tekdavo taip kaboti 

medyje dvi dienas. 
Da in ius Kaz lauskas 
7 skyr iaus mok inys 

Lietuvos partizanai 

Mūsų istorijos lapai išmar
ginti didvyrių žygiais, darbais ir 
vardais . Partizanai buvo tie 
žmonės, kurie padėjo Lietuvą 
apginti nuo priešų. Jie slaptai 
padėjo Lietuvai ir saugojo ją 
nuo okupantų. 

Part izanais buvo daug 
įvairių profesijų ir amžiaus 
žmonės. Jų tarpe buvo karinin
kų, studentų, tarnautojų, ūki
ninkų, darbininkų ir daug kitų 
profesijų žmonių. Part izanas 
turėjo būti drąsus ir aukštos 
moralės lietuvis. Lietuvos parti
zanai slėpdavosi miškuose. Jų 
svarbiausias tikslas buvo truk
dyti komunistų veikimą, kliu-

Ar žinojote, kad... 
Egzistuoja tokia teorija, 

kad žiūrint į paminklą, kuria
me pavaizduotas raitelis a n t 
žirgo, apie raitelio likimą gali
ma spręs t i iš žirgo kanopų 
padėties. 

Je i žirgo abi priekinės kojos 
pakeltos, re iškia raitelis mūšy
je ar kare žuvo. Jeigu viena 
žirgo koja a n t žemės, o kita -
pakelta, ta i reiškia, kad raitelis 
mūšyje buvo sužeistas (ir gal
būt vėliau mirė nuo sužalo
jimų). Jei žirgo visos kanopos 
a n t žemės, re išk ia rai tel is 
išgyveno visą mūšį nenuga
lėtas ir nenukentėjęs. 

Tačiau galima teigti, kad 
tai t ik pras imanymas , nes ne 
visuomet ta i a t i t inka tikrovę. O 
kar ta is ta i būna tik papras
čiausias su tapimas . 

dyti jų planams. 
Komunistai erzindavo par

tizanus, norėdami juos išvilioti 
iš miškų ir susilpninti jų pasi
priešinimą. Jiegu jie sugaudavo 
partizaną, kankindavo jį, norė
dami sužinoti kas yra jo drau
gai. Lietuvos partizanai veikė 
per 10 metų. Vėliau jie pasi
traukė į Vakarus, tikėdamiesi 
pagalbos. Bet Vakarais jie nusi
vylė - negavo jokios pagalbos. 
1952 metais pasibaigė orga
nizuotas partizanų judėjimas. 
Liko tik individuali veikla. 

Per dešimties metų laiko
tarpį Lietuvoje žuvo 50,000 
lietuvių partizanų. Kovodami 
jie paliko ateinančioms kartoms 
puikų pavyzdį kaip mylėti savo 
tėvynę. 

Sofytė Rasytė 
7 s k y r i a u s m o k i n ė 

Panašu, kad šis raitelis (Petras I-asis, St. Peterburgas), pagal pateiktą 
mitą - mūšyje ar kare žuvo. 

, ,Laimiukas" pasakoja apie 
rašytoją Oscar Wild 

„....iš tiesų meilė yra nuos
tabus dalykas. Ji vertingesnė 
nei smaragdai ir brangesnė nei 
puikieji opalai..." 

O s c a r Wild 

Tekstuką parašė 
Lina E. 

Sakykite, ar mažytė kregž
dutė gali pamil t i Laimingojo 
Princo s ta tu lą taip, kaip J ū s 
mylite mamą ar tėtę, brolį, sesę, 
gerąją tetą a r savo padaužą 
draugą? Pasakysi te , kad ta ip 
būna tik pasakose. Galbūt. Štai 
vienas puikus airių rašytojas 
Oscar Wild parašė nedaug, bet 
labai puikių pasakų tiek vai
kams, tiek jų tėveliams. J is gi
mė tada, kai dar gyveno Jūsų 
proseneliai arba proproseneliai 
— 1854 m. spalio 16 d. Airijos 
sostinėje Dubline. 

Oscar tė t is buvo gydytojas, 
mama — rašytoja, jis turėjo bro
lių ir seserų. Ypač skaudžiai Os
car širdelę privertė suplakti la
bai jaunos ir mylimos sesutės 

Izolos Frančeskos mirtis: iki pat 
gyvenimo galo rašytojas atmin
čiai nešiojosi jos plaukų sruogą. 
J u k visada liūdna netekti to, ką 
labai myli. Gal dėl to ir Oscar 
Wild pasakos sudėtos į nedidelį 
rinkinį „Laimingasis Princas ir 
kitos pasakos", ne visada lai
mingai baigiasi. J as rašytojas 
sukūrė dviem savo paties sū
nums. Paskaitę pasakas pajau
site, kad „pasaulis iš tiesų yra 
nuostabi vieta", kur šildo ne tik 
ugnis a r krosnis, bet meilė, 
draugystė, užuojauta, pasiauko
j imas — jausmai. J ie suveši 
širdyje ir ten prižiūrimi ir „lais
tomi" gerais darbais išauga į 
nuostabų meilės sodą. Nemylin
čios širdelės sodas pasmerktas 
amžinai žiemai. Juk esate gir
dėję apie ką nors sakant, kad 
Jo širdis šalta kaip ledas". O 
mylinčios širdelės sode atsiras 
vietos ir ramunei, ir lakštin
galai, ir varlytei, driežui ar 
laumžirgiui, galbūt ne t nau
jametinei petardai... Taigi kurį 
nors lietingą rudens vakarą jau
kiai susirangykite krėsle, užsi
klokite kojeles šiltu apklotu ir 

gurkšnodami kvapnią arbatą 
atsiverskite Oscar Wild pasa
kas... 

Nenustebkite, sužinosite, 
kad mylėti kartais būna labai 
sunku ir net baisu... Kodėl 
lakštingala čiulbėjo įsmeigus 
rožės spyglį į savo širdį? Kodėl 
Laimingasis Princas atsisakė 
savo brangių akių iš safyrų? 
Kodėl žvejys išvarė savo sielą? 
Paskaitykite, Oscar Wild kvie
čia jus į liūdnai gražių pasakų 
apie meilę karalystę. 

Svečiuose žurnalas „Lėtutė / / 

Išspręskite laiĮrtažodį 
1. Tapf — kamine ts lapine kepare. 
2. Už žemę juodesaė, ui msįg h i t a m , až s+egą 

a-jlcittjuė. ož slenksti žemesnė. 
3. Grįžasi i i piety anksti pavasari sveikina: gyvi, gyvi! 
4. Juodas nedažytas, margas nerašytas. Kas? 
5. Baitą neskalbta. Kas? 
6. Paakštis, karts Nuraško vyšnias. 
7. Lietuvos nacionalinis paukštis. 
8. Paukštis su pilka sermėga. 
9. Dažnas sodu ir parku giesmininkas. 
W. Antras pavasario mėnae ir paakieio pavadinimas. 
U. Retas paukštis, koris gyvena pelkėje,o tuoktuvių metu 

trimitnoja ir šoka šokias. 
12. Srižus šiam paakšeioi sabma,kad prasidėjo pavasaris 
13. Čir vir vir pavasaris, Čiulba... 
14. . . . , . . . t ir i ilgas kojas. 
15. Taolrtavią metu šit paukštis apkursta. 
16. Paukštis, karts ąžuolus sėja. 
17. Paakštis, bris Uit kiaašinins j svttimtis lizdus. 
18. Pūkščia karalius. 
19. Žiemojantis paakštis raodott. plunksna] pilveliu. 
2 0 . * . . . negali neeielfeėt!".- rašė man p«etė S. Nėris. 
21. Jei šis paekitis skraido pažeme - laik tintas*. 
22. Ežere, iarikievasi vaikus, plaukia . . . 
23. Paakštis - išminties šimtelis. 

13. 



Pasaulio naujienos 
(Remsantis AFP. Retasis, AP. suarta* ITAH-TASS. 8HS 
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EUEOPA 

PARYŽIUS 
Prancūzijos prezidentas 

Jacąues Chirac pradėjo ilgai 
lauktą kampaniją už Europos 
Sąjungos (ES) Konstituciją ir ti
kisi per šešias savaites įveikti 
nepalankią visuomenės nuomo
nę, kuri gali pražudyti konstitu
cinę sutartį. Padrika konstituci- # 
jos rėmimo kampanija visas vil
tis deda į J. Chirac ir tikisi, kad 
gegužės 29 d. vyksiantis refe
rendumas nesibaigs pralaimė
jimu, kuris gali sukelti ES krizę 
ir nustumti į šoną sąjungą pa
dėjusią įkurti Prancūziją. J. 
Chirac delsė pradėti kampaniją 
ir vylėsi, kad prieš pat agitacijos 
pabaigą konstitucijos rėmėjams 
suteikta parama padės jiems iš
siveržti į priekį. 

HAGA 
Buvęs Jugoslavijos prezi

dentas Slobodan Miloševič per 
Tarptautinį karo nusikaltimų 
tribunolą buvusiai Jugoslavijai 
pareiškė, kad neduos parodymų 
savo paties byloje. „Nenoriu liu
dyti, nes man teks duoti priesai
ką institucijai, kurią aš laikau 
neteisėta", sakė S. Miloševič, 
kuris atsisakė advokatų paslau
gų ir ginasi pats. Buvusiam Ju
goslavijos prezidentui dėl praė
jusio dešimtmečio karų Bosni
joje, Kroatijoje ir Kosove pateik
ta daugiau kaip 60 kaltinimų 
karo nusikaltimais, nusikalti
mais žmoniškumui ir genocidu. 

KIJEVAS 
Ukrainos ministrė pirmi

ninkė Julija Tymošenko pavadi
no provokacija gandus apie savo 
atsistatydinimą. „Mes su Uk
rainos prezidentu Viktor Juš-
čenko — visiems laikams vie
ninga komanda. Ir mūsų politi
nės vienybės neišardys jokios 

provokacijos", pabrėžė J. Tymo
šenko. Premjerės nuomone, „vi
siškai akivaizdu, kad Ukrainoje 
yra tam tikrų sluoksnių, kurie 
tiesiog kliedi tokia įvykių raida. 
Tačiau jų svajonės neturi gali
mybės išsipildyti". 

PRAHA 
Trys Čekijos žlugusios Vy

riausybės partijos susitarė su
formuoti naują daugumos re
miamą minis t rų kabinetą ir 
taip nutraukti mėnesius truku
sią politinę maišatį bei sudaryti 
sąlygas premjerui Stanislav 
Gross atsistatydinti. S. Gross 
galbūt pakeis jo pasirinktas 
kandidatas, ambasadorius Eu
ropos Sąjungoje Janą Kohout. 
Susitarimas taip pat padėjo iš
vengti galimų pirmalaikių rin
kimų. Naujoji Vyriausybė turė
tų vadovauti šaliai ir per kitus 
įprastus visuotinius rinkimus, 
kurie turi įvykti 2006 m. vidu
ryje. 

mo per Atlantoje vykusią 1996 
m. vasaros olimpiadą, taip pat 
— dėl vėlesnių sprogimų virti
nės, ir nurodė, kad šių jo išpuo
lių motyvai buvo nepritarimas 
abortams, gėjų teisėms ir Vy
riausybei. Per posėdžius fede-
raliniuose teismuose 38 metų E. 
Rudolph ramiai prisipažino 
šiuose miestuose padėjęs bom
bas, kurioms sprogus žuvo du ir 
buvo sužeista daugiau kaip 150 
žmonių. E. Rudolph North Ca-
rolina kalnuose slapstėsi pen
kerius metus iki 2003-iųjų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas patvirtino Mi-

chael Griffin Nacionalinės aero
nautikos ir kosmoso tyrimo 
agentūros (NASA) vadovu. Se
natoriai vienbalsiai ir pirma lai
ko patvirtino šį sprendimą, kad 
naujasis NASA direktorius kuo 
greičiau galėtų imtis atnaujinti 
Amerikos daugkartinio naudoji
mo erdvėlaivių skrydžius, kurie 
buvo nutraukti , kai 2003 m. va
sario 1 dieną sudužo erdvėlaivis 
„Columbia" su septyniais įgulos 
nariais. Manoma, jog naujas er
dvėlaivis „Discovery" į Tarptau
tinę kosmoso stotį išskris tarp 
gegužės 15-osios ir birželio 3 d. 

ATLANTA 
Buvęs bėglys Eric Rudolph 

prisipažino kaltas dėl sprogdini-

DUBAI 
„Al Qaeda" Irako sparnas 

prisiėmė atsakomybę už dviejų 
bombų sprogimus, kurie ketvir
tadienį nugriaudėjo Baghdad 
prie Vidaus reikalų ministeri
jos, ir per kuriuos žuvo mažiau
siai 15 žmonių. Tai rašoma vie
name islamistų tinklalapyje pa
skelbtame pareiškime. „Du liū
tai iš kankinių brigados smogė 
devynių automobilių kolonos 
galui", sakoma šios grupuotės, 
kuriai vadovauja jordanietis 
Abu Musab ai Zarqawi, praneši
me. 

AZIJA 

PYONGYANG 
Siaurės Korėja, atsakyda

ma į JAV priešiškumą, didins 
savo branduolinę ginkluotę, pa
reiškė šios komunistinės valsty
bės par lamento pirmininkas 
Kim Yong-nam . Kim Yong-nam, 
kuris pagal rangą yra antrasis 
šalyje po vadovo Kim Yong-il 
taip pat yra aukščiausias Šiau
rės Korėjos pareigūnas, pareiš
kęs, kad Šiaurės Korėja ketina 
nedelsdama didinti savo bran
duolinį arsenalą. 

Lietuva — siuvėjų su aukštuoju išsilavinimu šalis 

Atkel ta iš 1 psl . 
daug sparčiau nei kitoms ša
lims", tikino PB atstovai. 

Pasak J. Rojaka, išsiplėtu
sioje ES Lietuvai reikės konku
ruoti visose srityse, tarp kurių 
vienas svarbiausių ir garantuo
jančių sėkmę — investicijos. Kol 
kas pelningiausioms jų ateiti 
trukdo darbo rinkos, kuri yra 
palyginti žemos kvalifikacijos, 

trūkumai. 
PB numato, kad visų Vidu

rio Europos ES naujokių augi
mas ateinančiais metais sulė
tės. Baltijos šalyse išlieka vidu
tinės metinės infliacijos, kuri 
turi atitikti Maastricht sutar
ties kriterijų, problema — jose 
infliacija palyginti didelė, Lie
tuva balansuoja a n t kriterijaus 
vykdymo ribos. 

Nors pagal nedarbo lygį Lie
tuvos padėtis geresnė nei kitų 
naujokių, tik Lietuvoje tokią di
delę bedarbių dalį sudaro dau
giau nei metus nedirbantys 
žmonės. Fiskalinė politika, PB 
teigimu, Baltijos šalyse grin
džiama labiau politiniais, nei 
ekonominiais principais — Lie
tuvos biudžeto išlaidos didėja 
prieš rinkimus. 

Dyzeliną vagys tekino tiesiai Į slėptuves automobiliuose 

Atkel ta iš 1 psl . 
rinktinės operatyvininkai. 

Tuo pačiu metu VSAT pa
reigūnas pabeldė į aklinai už
vertus galinius pastato vartus. 
Viduje buvęs asmuo, manyda
mas, kad beldžiasi sunkvežimio 
vairuotojas, apsidrausdamas 
paklausė kas nutiko, o nesulau
kęs atsakymo pravėrė vartus ir 
tuoj pat buvo paguldytas ant že
mės. 

Nedelsdami pastatą iš visų 
pusių šturmavo specialiojo bū
rio pareigūnai. Antrame jo 
aukšte jie aptiko plastmasinia
me maždaug pusmetrio pločio 
neaiškios paskirties vamzdyje, 
užverstame mediena, pasislėpu
sius du asmenis. Pastarieji taip 
mėgino išvengti sulaikymo, ne
pakluso pareigūnų reikalavimui 
išlįsti iš vamzdžio, todėl buvo iš
traukti jėga. 

Vaizdas pastato viduje nu
stebino net visko mačiusius pa
reigūnus. Pirmajame jo aukšte 
buvo sudėta daugybė įvairių 
medienos ruošinių, jau paga
mintų medinių padėklų ir lentų. 
Veikiančios medžio apdirbimo 
staklės ir konvejeris sudarė 
įspūdį, kad čia veikia medžio 
apdirbimo cechas. Apačioje bu
vo įrengta šildoma gyvenamoji 
patalpa su automobilių krėslais, 
trijų aukštų gultais. Iš čia per 
monitorių buvo stebimas lauke 
pakabintos kameros transliuo
jamas pastato prieigų vaizdas. 
Antrasis pastato aukštas buvo 

užverstas įvairiais medienos 
ruošiniais. 

Tačiau tikroji pastato pa
skirtis paaiškėjo j au pirmosio
mis apžiūros minutėmis: sargų 
patalpoje pasieniečiai aptiko 
įrenginį su sumontuotais slėgio 
matuokliais, o pastato viduje — 
užmaskuotą įkastą metalinę dė
žę su iš žemės vedančia žarna ir 
prie jos prijungtu slėgio ma
tuokliu. 

Pastato viduje pasieniečiai 
taip pat aptiko mikroautobusą. 
Apžiūrinėdami jį ir lauke sulai
kytą krovininį automobilį, pa
reigūnai nustatė, kad abiejuose 
automobiliuose įrengtos milži
niškos slėptuvės dyzelinui ga
benti. Paaiškėjo, kad tiek savi
varčio kėbule, tiek jo priekaboje 
yra suvirintos maždaug pus
metrio aukščio metalinės tal
pos, į kurias buvo pilamas pa
vogtas dyzelinas. 

Toks automobilis įvažiuoda
vo pro priekinius pastato vartus 
į vidų ir sustodavo virš žemėje 
įkastos žarnos. Sujungus šią 
žarną su automobilio slėptuvė
mis ir jas pripildžius degalų, sa
vivarčio ir priekabos bortai bū
davo pakeliami, o ant viršaus 
sukraunami pagaminti medi
niai padėklai a r įvairūs ruoši
niai. Taip būdavo sudaromas 
įspūdis, kad gabenami tik me
dienos gaminiai. 

Labiausiai pareigūnus pri
bloškė faktas, kad dyzelino va
gys pastato viduje neturėjo di

desnių talpų vogtiems degalams 
laikyti: automobiliai slėptuvėse 
vogto dyzelino būdavo pripildo
mi tiesiog iš paties magistrali
nio produktotiekio. 

Produktotiekį prižiūrintys 
specialistai ties pastato pama
tais, net dviejų metrų gylyje ra
do iš buvusios fermos vedančią 
storą plas tmasinę žarną. Ją 
prapjovus aptiktas viduje įmon
tuotas maždaug pusantro centi
metro skersmens varinis vamz
delis. Tokiu aukštą slėgį atlai
kančiu vamzdeliu dyzelinas iš 
produktotiekio ir buvo pilamas 
tiesiai į automobilius. 

Varinis vamzdelis netoli fer
mos iš minėto beveik 2 metrų 
gylio toliau buvo paklotas kone 
žemės paviršiuje — maždaug 5-
10 centimetrų gylyje. Atkasę ke
lis šimtus metrų taip pakloto 
vamzdelio naftininkai ir parei
gūnai aptiko, kad jis toliau drie
kiasi Rovėjos upelio dugnu. Pa
vyko aptikti vietą, kur vamzde
lis dyzelinui vogti iš upelio vėl 
driekiasi sausuma. Nustatyta ir 
vieta, kurioje dyzelino vagys bu
vo prisijungę prie magistralinio 
produktotiekio. Ji rasta už kilo
metro nuo įrengtos lentpjūvės. 

Operacijos metu sulaikyti 
38-erių metų pakruojietis bei 
32-ejų, 40-ies ir 44-erių metų 
biržiečiai dviem paroms uždary
ti į policijos areštinę. Juos ap
klausė Šiaulių rinktinės Ikiteis
minio tyrimo skyriaus pareigū
nai. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 
Paruošia Aušrelė SakaUritė 

DRAUGAS, 2005 m. ba landžio 15 d., p e n k t a d i e n i s 

Six ty s e v e n t h l e s son . (Siks-
ty sevent leson) — Šešias
dešimt septinta pamoka. 
S u n d a y family m e a l . (San-
dei femily myl) — Šeimos 
pietūs sekmadienį. 
T i n s S u n d a y w e a r e h a v i n g 
a family d i n n e r . (This Sandei 
ui ar heving a fęmily diner) — 
Šį sekmadieni mūsų šeima 
susirinks pietums. 
W h a f s t h e o c c a s i o n ? (Uats 
tha okeižian) — Kokia proga? 
My s i s t e r from L i t h u a n i a i s 
c o m i n g for a vis i t . <Mai sister 
fram Lithuenija iz kaming for e 
vizit) — Mano sesuo atvyksta 
apsilankyti iš Lietuvos. 
Wha t a r e y o u g o i n g t o fix 
for d i n n e r ? (Uat a r j a going 
tu fiks for diner) — Ką planuo
j i pagaminti pietums? 
I w a s p l a n n i n g o n f ixing a 
b e e f r o a s t , p o t a t o e s a n d 
g r a v y , v e g e t a b l e s a n d a 
sa l ad . (Ai uoz plęning an fik-
sing e byf roast, poteitous end 
greivy. vedžtabls ęnd e sclad) 
— Aš planuoju pagaminti jau
tienos kepsnį, bulvių su 

padažu, daržovių ir salotų. 
T h a t w i l l b e d e l i c i o u s , w h a t 
a r e y o u g o i n g t o h a v e for 
d e s e r t ? (T$iet; uil by delišes, 
ua t a r j ū going t ū hev for di-
zert) — Bus skanu , ką pateiksi 
trečiuoju? 
My a u n t S t a s y t ė i s go ing t o 
b a k e a c a k e , w e wi l l s e r v e i t 
w i t h i c e c r e a m . (Mai ęnt 
Stasytė iz going t ū beik e keik, 
ui uil serv i t u i t h ais krym) — 
Mano t e t a Stasytė iškeps pyra
gą, mes jį pat ieksime su ledais. 
H o w m a n y p e o p l e a r e co
m i n g ? (Hau meni pypi ar ka
ming) — Kiek žmonių atvyks? 
T h e r e wi l l b e e i g b t e e n of 
u s , w e h a v e n ' t b e e n toge t -
h e r s i n c e C h r i s t m a s . (Ther 
uil by eityn af as , ui hevnt bin 
tūge the r s i n s Krismas) — 
Mūsų bus aštuoniolika, mes 
nebuvome suėję nuo Kalėdų. 
H a v e a g o o d t i m e , y o u h a v e 
s u c b a n i c e fami ly . (Hev e 
gud taim, j ū hev sač e nais 
femily) — Linkiu maloniai 
praleisti laiką, t u turi tokią 
gražią šeimą. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
m Landmark 

properties 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

P r o - T e a m 
Bus.: 708-361-0800 
Vcice Mai: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worIdnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

skeioišTiU skyrius 
773 585 9>00 

NAUJAS "MGH RATE" SERTIFIKATAS 
PADIDINS JOSŲ SANTAUPAS! 

» ? r •-
Al lUAKYMI t b\ Z ! M t l N t o l U 5 t K I Ir lKAlĄ 

IR GAUSITE AUKŠTAS PALŪKANAS 
FIRST PERSONAI BANKE SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI! 

Rret 
Garfield R idge 

6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

(773) 767-5188 

\ / 

- Percond BanK 
/ \ 

L e m o n t 
12261 Archer Ave. 
Lemont, IL 60439 

(630) 257-1400 

O r l a n d P a r k 
14701 Ravinia Ave. 

Orland Park, IL 60462 
(708) 226-2727 

Annua! Percpntage Yield i APY) is pffertive as of Apnl 12. 2005 and is subject to change 
without notice. Minimum deposi* of $250 is reguired to obtam APY. 

Penalty raay be imposed for early windrawals. 

www.firstpersonalbank.net l£*OEP 

A f A 
OSVALDAS Š N E I D E R I S 

Po sunkios, trumpos ligos mirė Floridoje, 2005 m. ba
landžio 14 d., sulaukęs 67 metų. 

Gyveno Chicago, Palos Hills, Michigan ir Florida. 
Gimė Šakių apskrityje. 
Giliame liūdesyje liko žmona Elytė Timpaitė, posūnis 

Robertas Sinickas, podukros Angelė ir Kristina, brolis 
Valteris bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 20 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v Budėtuvių pamaldėlės 7 v.v., Lack 
& Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL, tel. 708-430-5700. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 21 d. Iš lai
dojimo namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Ziono liu
teronų bažnyčią, 9000 S. Menard, Oak Lawn, IL, kurioje 
10 vai. ryto vyks pamaldos. Po pamaldų a.a. Osvaldas bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nu l iūdus i žmona 

A t A 
STEFAI MIRONAITEI 

GRYBAUSKIENEI 

mirus, jos sūnums ARVYDUI ir VYTENIUI bei 
jų šeimoms, gilią užuojautą reiškia 

R. M. Gertai 
A. S. Grigaliūnai 

L. Pocienė 
A. Valadkienė 

J. L. Yčai 
Toronto, Ontario CANADA 

Brangiai žmonai 

A t A 
ONAI GUTAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame veikliam 
draugijos nariui vyrui VYTAUTUI, dukroms 
MILDAI ir VIDAI su šeimomis ir sūnui AND
RIUI su vaikais. Liūdime kartu. 

Union Pier Lietuvių draugija 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA ĮVAIRUS 

Išnuomojamas 
3 kamb. 1 mieg. butas. 

$430 per mėn. 
Tel . 708-275-2070 

Noriu susitikti moksio drauges, 
su kur iomis m o k ė m ė s Lazdijų 

g imnaz i jo je 1944 metais. 
Prašau s k a m b i n t i Elenai 

Ta iandyte i 708-447-6784. 
Pa l ik i te ž i n u t ę . 

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

2 mieg.— S710-5750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBA 

PASLAUGOS 

R e i k a l i n g a a u k l ė 
2 vaikams, 2 m e t ų ir 6 mėn. 

amžiaus, su g r į ž i m u , Madison, 
VVisconsin. Skamb ink i te 
Simone 608-233-9757 

tarp 5 ir 9 vai vakaro arba 
sl.qlinberg@hosp.wisc.edu.com 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

W!NDOW WASHERS/CUTTER CUANERS 
Must have ovvn car. Men & 

Vvomen 1-3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, full t ime or part 

time. Make i lCKKper person, PAID 
DAILY. No experience needed, vvill 
train. Residential onry/suburbs k 

city. Come today & start tomorrovv 
Pnme Time Windqw Cleanincj, Inc 
515 E. Coff Rd *208 ArUngton Hts 

(Arlington Office Sauare) 
190 to ArTHts.Rd. Nort to Coff, SE 
comer. Across from Vafli Produce 

Ask for Vvill. 

DRAUGAS 
TMUANtAN WOtLO-W>OC DAtL" 

HELPVVANTED 
LABORER / AIR DUCT 

CLEANER'S ASSISTANT 
Some English Necessary. 

$9.00/hour. 
7 0 8 - 4 5 0 - 8 2 1 2 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6566 S. Kedzie CNcago, L 60629 
Prekyba, instafervfrnas, aptemavtnas 

— Licensed — Bonded— insured 

7 7 3 - 7 7 ^ 4 0 0 7 
773 -531 -1833 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2212WestCeniMkR0ad. Chicaso.U. 60608 

(773) 847-7747 

Slephem M. Oksas, f*re,vident 

į*tnsrmttsiį&m CJteg&s it Aprinktų U^a^oims Iteugtuit A«y 108 Malu. 

& & 
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http://www.firstpersonalbank.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, Ir vėl minėjimas 
Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Fondo metiniame 
narių suvažiavime 2005 m. balandžio 30 d., 9:30 vai. ryto, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

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

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

Iki malonaus pasimatymo suvažiavime balandžio 30 d. 
SK. 010983 

BALANDŽIO 23 D., ŠEŠTADIENI, 
nuo 1 v.p.p. iki 2:30 v.p.p. Bočių 
menėje, PLC, Lemonte, įvyks 
apvalaus stalo advokatų disku
sijos, kuriose dalyvaus advoka
tai : Povilas Žumbakis, Algiman
tas Kėželis, Regina Naruš ienė 
ir vienas iš Lietuvių fondo tary
bos narių advokatų. Diskusijos 
nagrinės Lietuvių fondo siūlo
mus įstatus. Visuomenė i r 
spaudos atstovai kviečiami 
dalyvauti. 

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

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUS, 
Lemonte, maloniai kviečia visus 
į dailininko P a u l i a u s Kan to 
parodą „Sugrįžimas". Parodos 
atidarymas įvyks balandžio 16 
d., 5:30 v.p.p.Paroda veiks iki 
gegužės 15 dienos. 

KUNIGAS VYTAS MEMENĄS 
atsiuntė 1,000 dol. Lie tuvių 
fondo darbams paremti . Dėko
jame kunigui už dosnumą i r 
pasitikėjimą. 

FAUSTO STROLIOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. 
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, visos Mišių 
dalių giesmės rep rezen tuos 
Fausto Strolios kūrybą. 12:30 
v.p.p. koncertas Pasaulio lietu
vių centro Lietuvių fondo salėje. 
Į muzikinį F. Strolios koncertą 
per Danguolę Griganavičienę 
bilietus jau užsakė buvę Uchtės 
gimnazijos mokiniai. Kviečiami 
visi. 

BALANDŽIO 16 D., ŠEŠTADIENI 
Čikagos lituanistinėje mokyklo
je prasidės naujų mokinių regis
tracija 2005-2006 mokslo me
tams. Registracijos pradžia 9 v.r. 

AUTOBUSAS Į „CAVALLER1A 
Rusticana" spektaklį , sekma
dienį, balandžio 24 d., iš Mar-
ąuette Parko išvažiuos 1:15 
v.p.p. nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios, 69th Str . ir 
Washtenaw; už 15 min. sustos 
ir paims keleivius Br ighton 
Parke, prie Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 
44th Str. ir California. Valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus 
kviečia ir prašo, norinčius pa
sinaudoti autobusu, iš anks to 
registruotis „Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str., Chicago, tel. 773-
476-2655. Bilieto ka ina 5 dol. 
asmeniui. Autobusas išvyks 
laiku. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS organizuoja au tobusą į 
„Cavalleria Rusticana", balan
džio 24 d., ir į „Žuvėdrą" ge
gužės 1 d. Į operą autobusas 
išvyksta 1:30 v.p.p., į „Žuvėdrą" 
- 2:30 v p.p. iš Pasaulio lietuvių 
centro. Autobuvo v ie tas už
sisakyti galima telefonu 708-
346-0756. Kaina 10 dol. žmogui. 

GEGUŽES 1 D., 12:30 V.P.P. 
kviečiame į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos Lemonte ruošia
m u s Motinos dienos p ie tus . 
Pabendrausime su motinomis, 
prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus t r u m p a programa, 
p ie tūs , paruošt i Aldonos Šo-
liūnienės ir Antano Andriekaus 
muzika . S ta lus i r pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
Astą Reitnerienę, tel. 708-301-
1790, arba Baniutę Kronienę, 
tel 630-968-0184. 

„LIETUVIAI AMERIKOJE" -
fotoparoda, vyksianti balandžio 
22 d., penktadienį , 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje J a u n i m o 
centre. Parodos autorius foto
menininkas Jonas Kuprys. Ar 
mes esame lietuviai, gyvenan
tys Amerikoje? Je i taip, ši paro
da apie mus . Atvykite ir įsi
tikinsite. Lauksime visų! 

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENI 
tuoj po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. 
Antano parapijos pata lpose , 
kavinės kambaryje vyks LB 
Cicero skyriaus metinis susi
r inkimas. J a m e bus aptar iama 
2004 m. valdybos veikla, iždo 
pat ikr inimo protokolo skaity
mas , naujos valdybos r inkimai 
bei susirinkimo dalyvių pasiūly
mai ir patar imai . Galima bus 
įnešti solidarumo mokestį. Prieš 
susirinkimą vaišinsimės kuge
liu, pyragais su kavute . Val
dyba kviečia gausiai dalyvauti. 

DU NEMOKAMI BILIETAI \ 
Lietuvą ir atgal LOT oro lini
jomis - tai kelionių agentūros 
„Vytis Tours" suteiktas prizas, 
kurį galėsite išlošti loterijoje. 
Laimingi bilietai bus t raukiami 
Amerikos l ietuvių televizijos 
10-mečio pokylio metu. Pokylis 
vyks balandžio 17 d., sekma
dienį, 6 v.v. Willowbrook Ball-
room didžiojoje pokylių salėje 
Willow Spr ings priemiestyje. 
Kviečiame visus dalyvaut i i r 
taip paremti lietuvių televizijos 
laidas. Daug iau informacijos 
tel. 708-839-9022 , e - p a š t u : 
altv@comcast.net. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
apygardos valdyba kviečia visus 
į apygardos suvažiavimą, kur is 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., 9 v.r. Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Lauksime 
JAV LB apylinkių valdybų, JAV 
LB Tarybos narių ir visų apy
gardos narių, kuriems rūpi JAV 
LB veikla. Dėl informacijos 
skambinti Aušrelei Sakalaitei , 
tel. 630-243-6302. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia J u s da lyvaut i 
ALGS ruoš iamame seminare , 
kuris įvyks j au šį šeštadienį, 
balandžio 16 d., Willowbrook 
pokylių salėje, 8900 S. Archer 
Ave., Willow Springs, IL. Da
lyvaus Lietuvos gydytojų sąjun
gos pirm. dr. Liutauras Laba
nauskas ir ALGS pirm. dr. A. 
Vanagunas . Pradžia 5 v.v. 
Maloniai kviečiami visi kole
gos. 

Kovo 15 d. rinkomės į Pa
saulio lietuvių centrą paminėti 
Pabaltijo Universiteto įkūrimo 
Vokietijoje, Pineberge 59 metų 
sukaktį . 

Susitikome Vydūno salėje. 
Tačiau teko apleisti vietą ir 
susiburt i didžiojoje salėje, kur 
j a u radome nemažą būrį be
laukiančių. P r a n a s J u r k u s 
sukvietė prie stalų ir pranešė, 
k a d nors ir nesulaukėme prof. 
Vytauto Černiaus, susirinkimą 
pradėsime laiku. Kvietė dr. E. 
Gerulį invokacijai. Padėkojęs 
Viešpačiui, kad mums senatvė
j e duoda jėgų dėkingai prisi
min t i t a s dienas, kai 1946 
meta is buvo iškeltas šviesos 
ž ibintas , kviesdamas r inkt is 
siekti akademinės šviesos. 

Tik baigus invokaciją pro 
duris įėjo profesorius Vj-tautas 
Černius , lydimas žmonos. 
(„Nebūtų profesorius kad nesi-
vėluotų", — mintyse paleidau 
repliką jo adresu) . Pirmi
ninkaujantis paaiškino, kodėl 
buvo persikelta į didžiąją salę 
— Vydūno kambaryje visos 
kolegės būtų turėjusios sėdėti 
kolegoms ant kelių dėl vietos 
stokos. Buvo perskaitytas ka
peliono kunigo R. Krasausko 
sveikinimas, ku r i ame j is iš 
tūks tančio mylių tolumos 
minties greičiu atlekia pas mus 
pasigėrėti mūsų neblėstančia 
meile savo buvusiai Alma Ma-
ter ir mūsų studentišku soli
darumu. Padėkos ženklan pa
sirašėme po sveikinimu. Tada 
kolegė — dešimtuko širdis — 
ta ip buvo pasivadinęs inicia-
tyvininkų būrelis — trumpai 
apžvelgė įvykusius minėjimus. 
P ranas Jurkus parafrazuoda
mas Rusijos prezidentą Putin 
pasiūlė: jeigu Putin rengia 60 
metų sukaktį nuo karo pabai
gos, ta i kodėl mums nesuruošti 
60 metų Pabaltijo universiteto 
įkūrimo minėjimą?" Mintis 
rado pri tar imą ir sudary tas 
planas kaip tai geriausia atlik
ti. Buvo išr inktas komitetas. 
Dr. V. Černius pageidavo bent 
vienos kolegės į komitetą. Na, 

, • A m e r i k o s l i e t u v i ų r a d i 
j a s , vad. Anatolijus Siu tas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. T e l . 
773-847-4903, adresas 4459 
S. FrandsBCO, Chkago, IL 60632. 

jau vyrai įvertina moterų vaid
menį — D. Bindokienė — vy
riausia „Draugo" redaktorė, 
Vaiva Vėbraitė — Lietuvių ben
druomenės, o kur d a r Regina 
Narušienė, Marija Remienė, 
Nijolė Nausėdienė, Stasė Jag-
minienė, Milda Šatienė. Ir 
kodėl gi vadovauti Lietuvių fon
dui nepakviesta moteris? Buvo 
pasiūlyta puiki buvusi litua
nistinės mokyklos mokytoja, 
buvusi Ateities skyriaus redak
torė, Palaiminto Jurg io Ma
tulaičio misijos narė — žodžiu, 
moteris prie .tanciaus ir rožan
čiaus. Tačiau vėliau supratome, 
kad vyrai nemėgsta sekreto
riauti... Iškilo klausimas, kaip 
bus su finansais. Čia pir
mininkaujantis p i rš tu dūrė į 
esamus milijonierius (ir tokių 
mūsų tarpe yra). Beje, tie 
pažadėjo paremti, bet nenurodė 
sumos. Bet sužibo viltis. Šitiek 
turime fondų, kur i e dažnai 
svarsto kam skir t i pinigus, 
kodėl nesikreipti į juos? Pri
tarta. Dar finansų „ministras" 
pranešė iždo stovį. Turime 
apvalią sumelę „katino ašaras", 
nes tik nario mokestis sudaro 
mūsų pajamas. 

Prof. Vytautas Černius va
žinėdamas po Vokietiją, aplan

kė ir buvusius Pabaltijo univer
siteto pastatus. Iš nuotraukų 
matėme, kad jau viskas pasikeitę. 

Atvyko „virtuvė". Kad mais
tas neatšaltų pirmininkas pa
siūlė „sušildyti pilvukus", o to
liau galėsime tęsti minėjimą. 

Pasistiprinę aptingome. 
Prasidėjo prisiminimų pasakoji
mai. Paaiškėjo, kokiu būdu ko
legos, nors ir prie nugaros lim
pančiais pilvais, sugebėdavo 
savo išrinktosioms atnešt rožių. 
Buvęs fukso krikštynų teisėjas 
išgirdo, kokiu būdu jam buvo 
atkeršyta už lieptą suvalgyti 
šaukštą druskos. 

Prisiminėm ir „Meilės alė
ją", kur daug gražių valandėlių 
pradūsauta mėnulio šviesoje. 
Gal dar ilgai būtume dalinęsi 
prisiminimais, bet tirpstančios 
kojos nuo 3-jų valandų sėdėjimo 
išdavė, kad minėjimą reikia 
baigti. Tada nuotaikos pagauti 
sugiedojome „Gaudeamus" ir 
pabaigai užtraukėme „Kram-
bambolį". Stipriai dundėjo bo
sai, skambėjo tenorai, bet man 
pasigirdo lyg varstomų sodo 
vartelių girgždėjimas. Gal buvo 
ir toks balselis. Geroje nuo
taikoje skirstėmės tardami: iki 
kitų metų. 

Eug. B a r š k ė t i e n ė 

Dr. Vytautas Černius prašo į komitetą iši 
išgirdusi šypsosi jo žmona Marija Černienė. 

:nt vieną moterį- Tai 

Dr. E. Gerulis skaito invokaciją. šalia jo stovi E. Eidukas ir D. Eidukienė. 

LIETUVOS PARAMA 
JAV LIETUVIŲ ORGANIZACIJOMS 

Linksmai nusiteikę, prisiminę studentiškus laikus. Iš kairės: M. Baukus, A. Butkūnas, A. Cepėnienė, J. Lingys. 

Siekdama sukurti užsienio 
lietuvių bendruomenių rėmimo 
sistemą, padedančią joms 
spręsti savo problemas, sutvir
tinti Lietuvos ir lietuvių ryšius, 
sudaryti geresnes sąlygas 
puoselėti tautinę savimonę ir 
atstovauti Lietuvai užsienyje, 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė patvirtino ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentui koordinuoti pavedė 
„Užsienio lietuvių bendruo
menės kultūros ir švietimo 
rėmimo programą". Visos išeivi
jos organizacijos galėjo pateikti 
savo veiklos projektus ir prašyti 
paramos. 

Buvo sudaryta Koordinaci
nė taryba 2005-ųjų metų už
sienio lietuvių veiklos pro
gramoms analizuoti ir įvertinti, 
kurios pirmininku paskirtas 
Antanas Pet rauskas — Tau
tinių mažumų ir išeivijos depar
tamento prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės generalinis 
direktorius. Taryba, išanaliza
vusi ir aptarusi visus prašymus, 
paskyrė paramą 105 Baltaru
sijos, Ukrainos, Vokietijos, Airi
jos, Moldovos, Lenkijos ir kitų 
bendruomenių projektams. 

Vasario mėnesį JAV lankėsi 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento Užsienio lietuvių 
skyriaus vedėja Violeta Rau-
lynaitienė, kuri apsilankė, dau
gelyje visuomeninių kultūrinių 
lietuviškų organizacijų. V. Rau-
lynaitienė turėjo progos pa
matyti ir susidaryt i įspūdį, 

kokia veikla vystoma išeivijoje 
ir konkrečiai JAV. Taigi „Už
sienio lietuvių bendruomenių 
kultūros ir švietimo rėmimo 
programos" paramą gavo ir JAV 
lietuviškos organizacijos. 

Bene didžiausia suma 
10,000 Lt paskirta Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
(LTSO Čikagoje projektui 
„LTSC, archyvų bei bibliotekų 
prieinamumas visuomenei" 
(vadovas dr. Jonas Račkaus
kas). 2,000 Lt paskirta LTSC ir 
Rimanto Vingro projektui „V. 
Bacevičiaus 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimas" (vadovas R. 
Vingras). Taip pa t 6,408 Lt 
skirta M. Remienės prašymu 
„Dėl 'Draugo' prenumeratos 
Lietuvos bibliotekoms". 

Programa ypač daug dėme
sio skyrė švietimo įstaigų pro
jektams — stovyklos „Neringa" 
projektui (vadovė Dainora 
Kupčinskas) buvo skirta 3,000 
Lt, JAV LB Švietimo tarybos 
projektui „2005 m. vasarą peda
gogų ekspertų iš Lietuvos daly
vavimas lietuviškų mokyklų 
mokytojų kursuose" skirta 
8,544 Lt. Taip pat 2,670 Lt 
paskirta JAV LB Kultūros tary
bos prašymu „Dėl Čikagos meno 
mokyklėlės" (prašymo autorė 
Marija Remienė). 

Džiugu, kad Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas ir Lietuvos Vyriausybė 
supranta lietuvybės išlaikymo 
užsienyje svarbą. 

LTSC p raneš imas 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
Litftuanteft - Americart Commt 

„D*M . A r U J I M ; TEL 77J-585-9500 

POETO )ONO AISČIO III TOMO RAŠTŲ KNYGOS SUTIKTUVES 
įvyks gegužės 22 d., sekmadienį, PLC Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje. Šią literatūrinių raštų knygą pristatys prof. dr. Violeta 
Kelertienė. Meninėje programos dalyje skambės Aisčio eilių dai
nos ir poezija. Knygos sutiktuves rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

• 
VIENA IŠ IŠEIVIJOS KULTŪRINIO PASIREIŠKIMO FORMŲ yra vyks
tančios LB Kultūros tarybos organizuojamos Premijų šventės. 
Šiais metais, lapkričio 13 d., Čikagoje, 23-čią kartą bus pagerbti 
premijų laureatai - kultūrininkai, kurie aukoja savo jėgas kūry
bai. Pagal pr i imtas gaires bus skiriamos šešios premijos: 
dailininko, muziko (muzikos mokytojo), žurnalisto (spaudos atsto
vo), teatralo, radijo valandėlės (radijo darbuotojo) ir tautinių šokių 
mokytojos. Premijų mecenatas - Lietuvių fondas. 
Premijų kandidatus iš JAV gyvenančių tarpo siūlo lietuvių 
visuomenė. Pasirašytame laiške reikia atsiųsti kandidato vardą, 
pavardę, adresą, telefoną ir trumpą siūlomo kandidato veiklos 
aprašymą. Siūlymus siųsti LB Kultūros tarybai: 2841 Ct., Denton 
Ct., VVestchester, IL 60154. Premijų komitetas bus paskelbtas vė
liau. 

eile Jums.*. 
si 

Vakaras 
„Sapnas" 

su dainininkais 
Liveta ir Petru Kazlauskais 

įvyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 7 v.v., 
Pasaulio lietuvių centro 

didžiojoje salėje. 
Bilietus galima įsigyti 

prie įėjimo. 

| labdaros vakarą 
visus maloniai kviečia 

„Saulutė" 
Lietuvos vaikų 
globos būrelis. 
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