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Kaina 50 c. 

Valstybės dėmesys 
daugiavaikėms 
motinoms. 

2psl. 

Ar vis dar auginame 
beraščius? Kad rasa 
akių neišėstų. Lietuvos 
patirtis gali būti 
naudinga Afrikai. 

3 psl 

Renginiai skirti 
paminėti kun. Alfonsą 
Lipniūną. Paskaita 
apie antisemitizmą ir 
ksenofobiją. Mūsų 
daržai ir darželiai. 

4 psl. 

Izraelio miestai 
iškilmingai žengia į 
vandenį. 

5 psl. 

Dzūkijos „Dainava" 
linksmino čikagiečius. 
Maldos ir atminimo 
diena. „Southwest 
News-Herald" apie 
Joną Kuprį. 

6 psl 

Sportas 
* Pi rmadienį Sedos (Ma

žeikių raj.) Vytauto Mačer
nio v idu r inės mokyklos 
moksleiviai savo aikštelėje 
draugiškas rungtynes 44:109 
pralaimėjo Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) čempionui Kauno 
„Žalgiriui". Rungtynėse „Žalgi
rio" pagrindinis žaidėjas Tano-
ka Beard nesėkmingai nusilei
do po metimo į krepšį bei pa
tyrė nugaros traumą. Šią savai
tę po magnetinio rezonanso ty
rimo paaiškės, ar sunkią trau
mą patyrė krepšininkas. 

* Kinijoje vykstančiose 
pasaul io stalo t en i so pirme
nybėse moterų an t ro jo r a to 
varžybose Rūta Garkauskaitė-
Būdienė 0:4 pralaimėjo rusei 
Svetlanai Ganinai ir pasitrau
kė iš tolesnių varžybų. 

* Trijų Bal t i jos šalių 
s p o r t i n i o ėjimo j aunuč ių , 
j aun ių ir j aun imo varžybas 
lėmėjo Latvija, surinkusi 56 
taškus. Trijų paskutiniųjų var
žybų nugalėtoja Lietuva liko 
antra (53 tšk.), o trečiąja vieta 
tenkinosi Estija. 

* Trečią p ra la imė j imą 
JAV NBA Vakarų konferen
cijos ketvir t f inal io serijoje 
iki keturių pergalių patvrė Sac-
ramento „Kings" komanda su 
Dariumi Songaila. Sekmadienį 
namuose „Kings" 102:115 turė
jo pripažinti Seattle „Super-
Sonics" krepšininkų pranašu
mą, kurie pirmauja serijoje 3:1. 

Naujausios 
žinios 

* Socialdemokrata i siū
lys naują mokestį skaičiuoti 
nuo pelno: koalicijos partneriai 
tam nepritaria. 

* Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje — ambasadorių kai
ta. 

* Seimo p i rmin inkas Da
nijoje ska i tys p r a n e š i m ą 
apie Ukrainos demokratijos 
plėtrą. 

Val iutu santykis 
1 USD - 2.685 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Bumblauskas: suvokt i Lietuvą Europoje t rukdo 
prisirišimas p r i e „ k a n k l i ų ir cepelinų" kultūros 

Vi ln ius , gegužės 2 d. 
(ELTA) —Suvokti Lietuvą kaip 
Europos civilizacijos dalį trukdo 
noras didžiuotis tik savo ypatin
gumu — „kanklėmis ir cepeli
nais" — bei iš sovietmečio pa
veldėtas pasąmoninis „liaudies 
kultūros" ir herojinio „aukso 
amžiaus" sureikšminimas. Taip 
dienraščiui „Lietuvos rytas" tei
gė Vilniaus universiteto profeso
rius Alfredas Bumblauskas, pir
madienį Prezidentūroje prista
tęs knygą „Senosios Lietuvos 
istorija 1009-1795". 

„Lyg ir esame Europos da

lis, bet tuo pat metu, turėdami 
aukštos prabos klasicizmo 
architektūrą, per kokią nors Ka
ziuko mugę į Rotušės aikštę pri-
vežame neobliuotų lentų, pasta
tome kažkokius statinius ir taip 
'sulietuviname' Vilnių. Su šia 
pasąmonine s t ruktūra Lietuva 
XX a. atgimė, tad niekas perne
lyg dėl jos nesiginčijo. Soviet
mečiu tokia pasąmonine struk
tūra buvo pasinaudojama gami
nant labai keistą produktą, ku
ris buvo vadinamas 'liaudies 
kultūra' , teikusia 'nacionalinę 
formą socialistiniam turiniui'". 

interviu dienraščiui nuogąstavo 
istorikas. 

A. Bumblausko žodžiais, 
Lietuvos politinių įvykių istorio
grafija neturėjusi mechanizmo, 
kaip koreguoti lietuvių pasąmo
nėje įsigalėjusį Simono Daukan
to ir -Jono Basanavičiaus sufor
muotą aukso amžiaus istoriją, 
kuri apima pagonybę ir herojinę 
Lietuvą. Šiuo požiūriu, po hero
jinio istorijos tarpsnio vyksta 
tik nuopuolis, kuris nėra nei 
svarbus, nei įdomus. 

Jo teigimu, tai liudija ir Lie
tuvai tapus Europos Sąjungos 

(ES) nare ėmusi sparčiai plisti 
paviršutiniška europėjimo — 
tik prisiderinimo prie ES teisi
nės sistemos — samprata. 

„Apie mūsų europietiškumą 
leidžia kalbėti ne kanklės, ce
pelinai ar Vasario 16-oji, — pa
žymi profesorius. — Būdami ša
lyje be gamtinių išteklių ir rim
tesnio ekonominio bei kultūri 
nio potencialo, lietuviai kažko
kiu stebėtinu būdu sugebėjo iš
gyventi. Matyt, egzistavo kaž
kokia kolektyvinė išmintis, su
gebėjimas derinti ne tik luomų 
ir socialinių sluoksnių, bet ir et-

Danijos 
premjerą 

pasikvietęs A. 
Brazauskas 

išvyko ilsėtis 
Vi ln ius , gegužės 2 d. 

(BNS) — Pirmadienį į Vilnių 
atvykęs Danijos premjeras An-
ders Fogh Rasmussen gali susi
daryti prastą nuomonę apie lie
tuvių svetingumą. „Lietuvos 
ryto" teigimu, Egipto kurorte 
besiilsintis Vyriausybės vado
vas Algirdas Brazauskas nega
lėjo priimti savo kolegos iš Da
nijos, kurį pats pernai Dubline 
pakvietė apsilankyti Lietuvoje. 

P r e n » r o atstovė spaudai 
Nemira "umprickaite „Lietu
vos rytui" tvirtino, kad A. F. 
Rasmussen apie Lietuvos vy
riausybes vadovo planus išvyk
ti pailsėti buvo įspėtas iš anks
to. 

Diplomatinio protokolo spe
cialistų teigimu, tarptautinis 
skandalas nekils tiktai dėl to, 
kad vietoj premjero užsienio 
svečią sutiko priimti aukštes
nis pagal rangą pareigūnas — 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Tuo tarpu užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis 
pareiškė, jog vizitui į Lietuvą 
besiruošiantis Danijos premje
ras buvo informuotas, kad A. 
Brazauskas atostogaus, tačiau 
nesutiko atšaukti kelionės. 

Kadangi vizitas sutapo su 
A. Brazausko atostogomis, sve
čiui buvo pasiūlyta arba pa
keisti viešnagės datą, arba su
sitikti su prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

Vilniuje. Nacionaliniame dramos teatre, %-yko Naujosios sąjungos (socialliberalų) septynerių metų gyvavimo mi
nėjimas. Įžanginį žodį tarė Naujosios sąjungos pirmmmxas Arturas Paulauskas, vėliau buvo pagerbti aktyviausi 
Naujosios sąjungos nariai. Nuotr.: Vilniaus meras A. Zuokas (k), parlamentaras č . Juršėnas (v) ir NS pirminin
kas A. Paulauskas Naujosios sąjungos septynerių metų gyvavimo minėjime. Valdo Kopūsto l ELTA; nuotr 

A. Z u o k o šeimai — dar vienas 
l i k imo smūgis 

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) 
— Likimas siunčia skaudžius 
išmėginimus Vilniaus mero Ar
tūro Zuoko šeimai. „Lietuvos 
ryto" teigimu, sekmadienį poli
tiko šeima dalyvavo art imo 
žmogaus laidotuvėse — jau an
trose per kelis pastaruosius mė
nesius. I paskutinę kelionę pir
madienį palydėta A. Zuoko žmo
nos 33 metų Agnės penkeriais 
metais jaunesnė sesuo -Justina 
Andriulytė. 

Dienraščio teigimu, J. An
driulytė praėjusį penktadienį 
pasikorė savo bute sostines Žir
go gatvėje. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, 
priešmirtiniame laiške Justina 
rašė neturinti jėgų toliau gy
venti, nes susipyko su artimu 
draugu, kuris šalia jos buvo še
šerius metus. 

J. Andriulytė turėjo savo 
verslą. Ji valdė tris kavines, ta
čiau prieš penkis mėnesius mo
teris verslą uždare. Ji viena au
gino dukterį Ugnę, kuriai da
bar yra devyneri metai. 

Tai ne pirma skaudi nelai
mė, ištikusi Zuokų šeimą. Sau
sio mėnesį alkoholis pakirto 
jaunesnį Vilniaus mero brolį 31 
metų Liną Zuoką. 

V. Adamkus nesitiki Rusijos valdžios atsiprašymo 
Viln ius , gegužes 2 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus nesitiki dabartinės 
Rusijos valdžios atsiprašymo 
dėl penkis dešimtmečius truku
sios sovietų okupacijos ir dėl jos 
padarytos žalos Baltijos šalims. 
V. Adamkaus teigimu, šiuo at
veju pakaktų tiesiog paties 
okupacijos fakto pripažinimo. 

Šalies vadovas pirmadienį 
priėmė į Lietuvą trumpam at
vykusį Danijos ministrą pirmi-
ninką Anders Fogh Rasmussen. 
Danijos premjeras teigė, jog at
siprašymas ar klaidų pripažini
mas tik padėtų plėtoti geres
nius šalių santykius, tai , anot 
A. F. Rasmussen, patvirtina ir 
ligšiolinė patirtis. 

„Mūsų patirtis rodo. kad 
norint pasiekti susitaikymo, vi
sada yra gerai pripažinti pra
eities klaidas ir atsiprašyti . 
Mes matėme, kaip Vokietijos 
vadovai atsiprašė už praeityje 
padarytas klaidas ir nusikalti
mus. Aišku, dabartiniai vado
vai nėra atsakingi už praeityje 
priimtus sprendimus, bet sie
kiant susitaikymo, klaidų pri
pažinimas gali būti naudingas 

Danijos premjeras Anders Fogh Rasmussen (d) susitiko su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi. Valdo Kopūsto ELTAI nuotr 

ir siekiant pažangos šalių tar
pusavio santykiuose, jei, žino
ma, vadovai norėtų pripažinti. 
kad praeityje buvo padaryta 
klaidų", sakė A. F. Rasmussen. 

Danijos premjeras sake vi
siškai suprantąs ir gerbiąs pre
zidento V. Adamkaus sprendi
mą nedalyvauti pergalės prieš 
nacius 60-ečio minėjimo iškil

mėse Maskvoje gegužės 9 d., 
nes iš tiesų Antrojo pasaulinio 
karo pabaiga Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai reiškė ne išsilaisvini
mą, bet okupacijos pradžią. 

Prezidentas V. Adamkus 
dar kartą pakartojo, jog Lietuva 
prisijungia prie visos Europos ir 
viso pasaulio švenčiamos perga
lės prieš nacius dienos. 

Opozicijai 
mokesčių 

reforma per 
mažai radikali 

Vilnius , gegužės 2 d. 
(BNS; — Valdančiosios daugu
mos pasiūlymas nuo 2006 m. 
vidurio gyventojų pajamų mo
kestį sumažinti nuo 33 proc. iki 
27 proc. Seimo opozicijai atrodo 
per mažai radikalus, jog galėtų 
pritraukti užsienio investicijų 
ir užtikrinti aukštą ekonomikos 
augimą. 

„Lietuva su tokiu siekiu 
atrodo kaip nesėkminga atsili-
kėlė. Lietuvai reikalinga žy
miai radikalesnė mokesčių re
forma ir ji gali būti įgyvendin
ta, jeigu užteks išminties ir po
litinės valios", sakė opozicijos 
vadovas konservatorius An
drius Kubilius. 

Opozicijos vadovas atsto
vauja opozicinių frakcijų koali
ciją sudariusiems konservato
riams ir liberalcentristams. 

„Lietuva galėtų pasekti 
Slovakijos pavyzdžiu ir įgyven
dinti 'plokščiąją' mokesčių re
formą", pažymėjo jis. 

Slovakija nustatė vienodą 
19 proc. tarifą gyventojų paja
mų, juridinių asmenų pelno ir 
PVM mokesčiams. 

„Mūsų skaičiavimu, valsty
bės pajamos išliktų beveik to
kios pačios kaip ir dabar, bet 
Lietuva taptų žymiai patrauk
lesnė užsienio investicijoms", 
teigė A. Kubilius. 

Pasak jo. 2004 m. liepos 
duomenimis, Lietuvoje vienam 
gyventojui teko 4,300 tiesiogi
nių užsienio investicijų per me
tus, Latvijoje — šis rodiklis 
4.700 litų per metus, Estijoje — 
15,000 litų. 

Be didesnio užsienio inves
ticijų srauto, jo teigimu. Lietu
vai nepavyks įgyvendinti siekio 
iki 2020 m. pasiekti Europos 
Sąjungos išsivystymo vidurki. 

ninius bei konfesinius intere
sus, o ne tik noras ką nors pri
mušti". 

Pasak A. Bumblausko, 
XVIII a. pabaigos — XX a. pa
baigos Lietuvos istorija tradiciš
kai aprašoma kaip valstybingu
mo, politinių įvykių istorija. 
„Tuo t a rpu aš rašau , pavyz
džiui, apie pagoniškąją visuo
menę, kuri, mano nuomone, ne
priklauso nei rytams, nei vaka
rams — nei bizantiškajai, nei lo-
tyniškajai erdvei. Iš to natūra
liai išplaukia min t i s , jog po 
krikšto N u k e l t a į 5 psl . 

Lietuva pradėjo 
išdavinėti 

elektroninius 
dokumentus 

Su oligarchais 
siūloma kovot i 

teisinėmis 
pr iemonėmis 
V i l n i u s , gegužės 2 d. 

(BNS) — Seimo Antikorupcijos 
komisijos narys konservatorius 
Jurgis Razma su oligarchinių 
s t ruktūrų įsigalėjimu siūlo ko
voti teisinėmis priemonėmis. 

Atsiliepdamas į Antikorup
cijos komisijos pirmininko. 
Darbo partijos frakcijos atstovo 
Petro Baguškos prašymą pa
teikti pasiūlymus Nacionalinės 
kovos su korupcija programos 
įgyvendinimo 2005-2008 m. 
priemonių planui , J . Razma 
siūlo šiame plane atkreipti dė
mesį ir į oligarchinių struktūrų 
formavimosi tendencijas. 

Kaip sakė J. Razma, jis siū
lo Nacionalinės kovos su korup
cija strategijos įgyvendinimo 
priemonių plane numatyti tei
sines priemones, stabdančias 
oligarchinių s t ruktūrų formavi
mąsi bei jau susiformavusių 
s truktūrų silpninimą, be to, tei
siškai apibrėžti „oligarchijos" 
terminą. 

Oligarchijos sąvoką seno
vės graikų filosofas Aristotelis 
paaiškino, kaip keleto žmonių, 
siekiančių savo interesų, valdy
mą. 

Šiais laikais oligarchija sie
jama su verslo magnatų daro
ma į taka valstybės valdymo 
struktūroms, valstybės parei
gūnams ir aukš t i ems politi
kams. 

.Antanas Valionis 
Mykolo Ambrazo r,LTAj nuotr 

V i l n i u s , gegužės 2 d. 
(BNS) — Lietuva viena pirmų
jų Europoje pradėjo išduoti mo
derniausius asmens dokumen
tus su elektronine laikmena, 
tačiau kol kas šie pasai teks tik 
diplomatams. 

Pirmadienį surengtame 
naujojo dokumento pristatyme 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis jį pavadino nau
josios kartos pasu. 

„Tai yra aukščiausio tech
nologinio lygio dokumentas, 
kuris visiškai atitinka pasauli
nius s tandartus , o gal juos ir 
pranoksta", pabrėžė ministras. 

Nuo gegužės 1-osios pradė
tame išdavinėti diplomatinia
me pase esančioje elektroninėje 
laikmenoje šiuo metu įrašoma 
tik asmens skaitmeninė nuo
trauka. Taip pat šioje laikme
noje galima saugoti ir kitus bio
metrinius duomenis — asmens 
pirštų atspaudus, nuskenuotą 
akies rainelę. 

Sienos kirtimo poste elek
troninis pasas bus nuskaitomas 
specialiu skaitytuvų, kurio ek
rane pasienietis matys nuo
trauką, kurią sulygins su paso 
pateikėjo išvaizda. 

Šiuo metu Europoje tik Bel
gijos pareigūnai naudoja tokius 
skaitytuvus, tačiau artimiausiu 
metu tokių valstybių daugės. 

Dabar pasus su elektronine 
laikmena Europoje išduoda tik 
dvi valstybės — Lietuva ir Bel
gija. 

Moksl in i ! 
radę Radvilų šeimos palaikus 
Vilnius , gegužes 2 d. (BNS) 

— Mokslininkai beveik neabejo
ja, kad pernai vasarą Molėtų ra
jone rasti palaikai yra XVI a. 
Lietuvos kunigaikštystėje gyve
nusių didikų Mikalojaus Radvi
los Rudojo. Mikalojaus Radvilos 
Juodojo bei kitų šios garbingos 
šeimos narių. 

Tyrimus atlikę archeologai, 
istorikai ir antropologai mano, 
kad beveik prieš metus archeo
loginių kasinėjimų metu buvu
sios Dubingių evangelikų-refor-
matų bažnyčios vietoje surasti 
palaikai priklauso garsiajai Ra
dvilų šeimai. 

„Procentais sunku šitą 
skaičiuoti, čia būtų spėjimas iš 
akies, bet aš manau, kad ne ma
žiau kaip 90 proc., jei taip jau 
reikia", sakė Vilniaus universi
teto Medicinos fakulteto Anato
mijos, histologijos ir antropolo
gijos katedros docentas Riman
tas Jankauskas . 

„Šiuo atveju tikėtina, kad 
čia yra būtent šitie asmenys, 
nes pernelyg dausj duomenų 
sutampa - vieta, archeologiniai 
duomenys, istoriniai duomenys, 
ligos ir 1.1", kalbėjo archeologi
nei ekspedicijai vadovavęs Albi
nas Kuncevičius. 

Taip pat kai kuriais atvejais 
pavyko gana tiksliai nustatyti 
tam tikrus Radvilų ligų požy
mius 

Tačiau, anot istorikės, yra ir 
nemažai svarbių neaiškumų. 

..Lieka subtilių ir svarbių 
minusų — tų pačių šaltinių dvi
prasmiškumas. Radvilų gimine 
buvo labai žinoma, bet net pa
tys giminaičiai painiodavo savo 
protėvius", kalbėjo A. Kuncevi
čius. 

Praėjusią vasarą Vilniaus 
universiteto studentai ir Vil
niaus Jėzuitų gimnazijos moks-

ai atliko archeologinius ka
sinėjimus buvusios Dubingių 
evangeiikų-reformatų bažny
čios vietoje. Jų metu surasta ke
liasdešimt kapu, — išlikusių ne
suardytų po baž grin
dimis, taip pat K 
įvairias statybas 

Centrinėje bažnyčios dalyje 
žemėje buvo užkasti \ sper 
suręstą karstą — ..dėžę" 
dėti aštuoneri palaikai Archeo
logų teigimu, perlaidojimo bū
das rodo. kad šioje, garbingiau
sioje bažnyčios vietoje buvo per
laidoti arba pašiepti itin garbin
gų asmenų pala ik 

Nukelta į 5 psl . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

VALSTYBES DĖMESYS 
DAUGIAVAIKĖMS MOTINOMS 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Kaip daugelyje pasaulio ša
lių, taip ir Lietuvoje, nuo seno 
nemažas dėmesys skir iamas 
daugiavaikėms motinoms, pa
gimdžiusioms ir dorai išauginu
sioms savo vaikus. Dar pagal 
seną, nuo sovietinių laikų išsi-
laikusią tradiciją, mūsų šalyje 
buvo mokama II laipsnio vals
tybinė pensija, tik toms moti
noms, kurios pagimdė, išaugino 
ir deramai išauklėjo ne mažiau 
kaip dešimt vaikų. Tačiau prieš 
metus aukščiausioji valdžia, 
matyt, įžvelgusi ne itin džiugius 
pokyčius mūsų valstybės demo
grafijos veidrodyje, suskato 
pasirūpinti ir kitomis daugia
vaikėmis motinomis — nuo šių 
metų sausio 1 d. Vyriausybės 
nutarimu nuspręsta skirt i II 
laipsnio valstybines pensijas 
motinoms, pagimdžiusioms, 
išauginusioms ir gerai išauk
lėjusioms septynis ir daugiau 
vaikų. Kaip ir kokia tvarka dau
giavaikėms motinoms bus su
teikiamos valstybinės pensijos, 
kaip jos yra išmokamos, kal
bėjomės su Lietuvos Respub
likos pirmojo ir antrojo laipsnių 
valstybinių pensijų sekretoria
to prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos vyriausiąja 
specialiste Jurgita Kielaite. 

Pensi jos 
nebus maž inamos 

Pasak vyr. specialistės J. 
Kielaitės, iš tikrųjų, nuo šių 
metų sausio 1 d. teisę gauti 
Lietuvos Respublikos II laip
snio valstybines pensijas įgijo 
mūsų šalies pilietės motinos, 
pagimdžiusios, išauginusios ir 
gerai išauklėjusios 7 ir daugiau 
vaikų. Iki tol šios pensijos buvo 
skiriamos ir mokamos tik toms 
daugiavaikėms motinoms, ku
rios pagimdė, išaugino ir gerai 
išauklėjo 10 ir daugiau vaikų. II 
laipsnio valstybinės pensijos 
daugiavaikėms motinoms ski
riamos, jeigu jos jau sukako 
Lietuvos valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymo nu
statytą senatvės pensijos amžių 
(šiemet — 5 9 m . i r 6 m ė n . ) arba 
pripažintos I ar II grupių inva
lidėmis. Šios pensijos mokamos 
nepaisant daugiavaikių moti
nų gaunamų valstybinių so
cialinio draudimo („Sodros") 
pensijų (senatvės, invalidumo 
ar našlės). 

„Antrojo laipsnio valsty
binės pensijos daugiavaikėms 

motinoms įstatymo nusta ty ta 
tvarka skiriamos miestų ir ra
jonų savivaldybių a rba aps
kričių administracijų teikimu. 
Būtent šios institucijos priima 
daugiavaikių motinų prašymus 
skirti II laipsnio vals tybines 
pensijas, o taip pat k i tus reikia
mus dokumentus. Todėl pir
miausia dėl pensijos paskyrimo 
reikia kreiptis į savivaldybę ar 
apskrities administraciją pagal 
nuolatinę a r fakt inę gyvena
mąją vietą. Sprendimus dėl 
pensijos skyrimo pr i ima Lietu
vos Respublikos pirmojo ir 
antrojo laipsnių valstybinių 
pensijų skyrimo komisija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos," — sakė J . 
Kielaite. 

Šios komisijos vasario 22 d. 
posėdyje antrojo laipsnio valsty
binės pensijos buvo paskirtos 
2,300 daugiavaikių motinų, 
kurių dokumentus miestų ir 
rajonų savivaldybės ar aps
kričių adminis t raci jos Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terijai pateikė iki š. m. vasario 
22 d. Daugiausia bylų pristatė 
Mažeikių rajono, Alytaus ra
jono ir Šilalės rajono savivaldy
bės — po 100 ir daugiau bylų, 
Lazdijų rajono savivaldybė — 
97, Marijampolės savivaldybė 
— 93 bylas. Šiuo metu minis
terija yra gavusi da r kiek dau
giau nei 600 daugiavaikių mo
tinų bylų. Miestų ir rajonų savi
valdybių bei apskričių adminis
tracijų specialistai prognozuoja, 
kad dėl II laipsnio valstybinių 
pensijų skyrimo dar gali kreip
tis daugiau nei 2,000 dau
giavaikių motinų. 

Ne v i s o m s s k i r i a m o s 
p e n s i j o s 

Ministerijos specialistės J . 
Kielaitės pasi teiravome ir apie 
tai, kodėl dar ne visos motinos 
pateikusios dokumentus gauna 
minėtas pensijas? 

„Pirmojo ir antrojo laipsnių 
valsybinės pensijos skiriamos 
už ypatingus nuope lnus Lie
tuvos Respublikai. Todėl viena 
iš būtinų sąlygų skir t i antrojo 
laipsnio va l s tyb inę pensiją 
daugiavaikei mot ina i — tai , 
kad visi jos pagimdyti vaikai 
būtų gerai i šauklė t i . Tačiau 
praktikoje pasitaiko atvejų, kai 
negalima v ienare ikšmiška i 
spręsti k lausimo dėl daugia
vaikės motinos pagimdytų vai
kų gero išauklėjimo. Įstatymų 
neįmanoma reglamentuoti gy-

Lie tuvoje vis d idesn is d ė m e s y s s k i r i a m a s d a u g i a v a i k ė m s š e imoms . 

venime pasitaikančių atvejų 
įvairove. Dėl to kyla abejonių, 
ka ip elgtis tais atvejais, kai 
vienas iš daugiavaikės motinos 
vaikų buvo teistas už sunkų ar 
labai sunkų nusikaltimą (pvz.. 
nužudymas, sunkus sveikatos 
sutrikdymas, vaiko pirkimas 
ar pardavimas ir kt.), tačiau 
te is tumas jau yra išnykęs, arba 
buvo teistas už kitą nusi
ka l s tamą veiką (nea tsargus 
gyvybės atėmimas, neteisėtas 
namų gamybos stiprių, alko
holinių gėrimų gaminimą ir 
real izavimas ir ki ta) , tačiau 
te is tumas dar neišnykęs. Todėl 
buvo apsispręsta parengti ver
tinimo kriterijų aprašą, kuriuo 
vadovaujantis būtų lengviau 
priimti sprendimus dėl antrojo 
laipsnio valstybinių pensijų 
skyrimo daugiavaikėms moti
noms abejotinais atvejais. „Mū
sų turimais duomenimis, yra 
apie 300 daugiavaikių motinų, 
kurių teisė gauti antrojo laips
nio valstybinę pensiją abejoti
na . Tačiau neabejojame, kad 
kiekvienas iš šių atvejų bus 
apsvarstytas ir Lietuvos Res
publikos pirmojo ir antrojo laip
snio valstybinių pensijų skyri
mo komisija priims atitinkamą 
sprendimą", — teigė J . Kielaite. 

N e t v a r k i n g i d o k u m e n t a i — 
pavė luo to s pens i jos 

Pašnekovės pasiteiravome, 
su kokiomis problemomis tenka 
susidurti socialinės rūpybos 
srities specialistams, besirū
pinant iems minėtų pensijų 
išmokėjimo tvarka , ar nepa
sitaiko kokių nors nesusipra
timų tvarkant dokumentus ir 

Žmogų užmigdo adenozinas 
Texas universiteto (JAV) 

Southwestern medicinos centro 
mokslininkai aiškinosi dėl ko žmo
nės būna mieguisti ir užmiega 
bei kaip šį procesą blokuoja 
kofeinas. Kai ląstelės tam tikro
je smegenų dalyje pervargsta, 
pradeda veikti junginys, ver
čiantis jas išsijudinti. Dėl to 
žmonės tampa mieguistais ir 
užmiega. Šį natūralų procesą 
galima paveikti geriant kavą ar 
arbatą, kurios blokuoja minėto 
smegenų junginio — adenozino 
— poveikį, todėl žmonės gali 
kuriam laikui „atidėti" miegą. 

Atradimai, aprašyti balan
džio 21d. žurnalo „Neuron" nu
meryje, pateikia naujos infor
macijos apie smegenų funkciją 
natūraliame žmogaus miego 
procese bei nurodo potencialius 
taikinius naujiems vaistams 
nuo nemigos ir miego sutrikimų. 

Ilgas ir padidintas neuronų 
aktyvumas smegenų sužadini
mo centruose skatina adenozi
no išskyrimą, kuris savo ruožtu 
lėtina neuronų aktyvumą su
žadinimo centrų srityje. Ka

dangi šie centrai kontroliuoja 
visų smegenų veiklą, procesas 
plečiasi ir sumažėja visų sme
genų aktyvumas. 

Nemiga yra labai dažna prob
lema. Be to, visų pagrindinių 
psichiatrinių ligų — depresijos, ši
zofrenijos, potrauminio streso 
sutrikimo ir kt. — išreikštas simp
tomas yra miego sutrikimai. „Jei 
galėtume geriau suvokti kai ku
riuos veiksnius, dėl kurių mes 
paprastai užmiegame, galėtume 
bandyti suprast i ir kas vyksta 
kai neužmiegame" — sakė tyri
mo vadovas psichiatrijos profe
sorius Robert W. Greene. 

Jrodžius, kad padid in tas 
smegenų a k t y v u m a s sukelia 
mieguistumą, ta ip pat galima 
paaiškinti ir kofeino veikimą. 
„Žinojome, kad kava neleidžia 
mums užmigti. Dabar žinome 
ir del ko ta ip yra. Kava ir arba
ta blokuoja ryšį t a rp ilgalaikio 
smegenų aktyvumo ir adenozi
no koncetracijos ląstelėse didė
jimo, todėl mes nebūname mie
guistais", — sakė profesorius. 

Ankstesniais tvrimai R. W 

Greene su kolegomis įrodė, kad 
adenozinas gali veikti kaip nuo
vargio veiksnys. Kai adenozino 
lygis sužadinimo centruose 
padidėja — o taip būna kai ilgą 
laiką būna nemiegoję — žinduo
liai yra linkę užmigti. Tačiau 
anksčiau nebuvo žinoma, dėl ko
kios priežasties išskiriamas nuo
vargį sukeliantis adenozinas. 

„Smegenų neuronai atlieka 
daug dalykų — bendrauja tar
pusavy, apdoroja informaciją ir 
koordinuoja organizmo veiklą 
— tai vadinama nerviniu ak
tyvumu. Kai ši veikla užtrunka 
ilgą laiką, išskiriama vis dau
giau ir daugiau adenozino, ku
ris verčia ląsteles nurimti, — 
sakė profesorius. — Savo tyri
mu įrodėme, kad mieguistumą 
sukeliančios adenozino koncen
tracijos didėjimą smegenų ląs
telės skatina ilgalaikė smegenų 
veikla. Tokiu būdu smegenys iš
laiko balansą tarp aktyvumo ir 
miego. Jei adenozino sistema dėl 
kokių nors priežasčių sutrinka, 
tai rezultatas gali būti nemiga" 

(Delfi) 

kitus svarbius reikalus, taip 
pat gal patys specialistai turi 
konkrečių patar imų daugia
vaikėms motinoms ar jomis 
besirūpinantiems giminėms, 
artimiesiems. J. Kielaitės teigi
mu, praėjusių metų pabaigoje 
savivaldybių darbuotojams pra
dėjus priiminėti dokumentus, 
paaiškėjo, kad nemaža dalis 
dokumentų neatitinka taikomų 
reikalavimų (pvz., vaikų gimi
mo liudijimuose ir asmens do
kumentuose nesutampa pavar
dės, vardai, gimimo datos) ar
ba daugiavaikės motinos iš viso 
neturi reikiamų dokumentų 
(vaikų gimimo ar mirties liudi
jimų, santuokos liudijimų). Dėl 
šių priežasčių būtina kreiptis į 
teismus arba ieškoti archyvinių 
dokumentų. Be to, nemaža da
lis daugiavaikių motinų išau
gintų vaikų šiuo metu gyvena ir 
dirba užsienyje, dėl to taip pat 
atsiranda daug sunkumų tei
kiant reikiamus dokumentus. 

„Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, atsižvel
gdama į šias iškilusias proble
mas, pasiūlė Vyriausybei nu
statyti, kad II laipsnio valsty
binė pensija daugiavaikei moti
nai gali būti paskirta nuo šių 
metų sausio 1 d., jeigu ši moti
na atitinka pensijos skyrimo 
sąlygas ir jeigu savivaldybės ar 
apskrities administracijos tei
kimas su visais būtinais doku
mentais ministerijoje gautas ne 
vėliau kaip iki šių metų liepos 
1 dienos. Šiam ministerijos 
pasiūlymui buvo pritarta", — 
sakė J. Kielaite. Pašnekovė 
priminė, kad paskirų II laip
snio valstybinių pensijų mokėji
mas jau pradė tas nuo kovo 

Viktoro Kapočiaus nuotrauka. 

mėnesio, t.y. jas jau gauna 
motinos, kurios laiku ir tvar
kingai pateikė visus dokumen
tus, nurodė tikslius savo banko 
sąskaitos rekvizitus. Balandį 
šios pensijos bus išmokėtos apie 
2,000 daugiavaikių motinų. 
Taip pat bus išmokėta pensijos 
nepriemoka nuo šių metų sau
sio 1 d. Tačiau išmokant pas
kirtas pensijas iškilo tam tikrų 
techninio pobūdžio problemų. 

„Norėčiau atkreipti dėmesį 
į tai, kad nemaža dalis dau
giavaikių motinų ar jų atstovų 
neteisingai nurodė šių motinų 
gyvenamąją vietą arba sąs
kaitą, į kurią reikėtų pervesti 
pinigus (pvz., prašyme nurodyta 
vieno iš vaikų arba vyro sąskai
ta arba tiesiog sąskaitos nu
meris neteisingai įrašytas). Dėl 
to kiekvienu abejotinu atveju 
ministerijos darbuotojams ten
ka aiškintis , kur nukreipti 
pranešimą dėl pensijos paskyri
mo arba pervesti priklausan
čios pensijos sumą. Jeigu dau
giavaikės motinos dar negavo 
ministerijos pranešimo dėl pen
sijos paskyrimo, patartume 
kreiptis raštu j ministeriją ir 
nurodyti patogesnį pensijos 
gavimo būdą. t.y. per paštą 
arba pervedant į asmeninę 
sąskaitą 'Hansą' banke," — pa
tarė Jurgita Kielaite. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
specialistai tikisi, kad gegužės 
mėnesį bus išmokėtos visos II 
laipsnio valstybinės pensijos, 
paskirtos daugiavaikėms moti
noms šių metų vasario mėnesio 
Lietuvos Respublikos pirmojo ir 
antrojo laipsnių valstybinių 
pensijų skyrimo komisijos po
sėdžio metu. 
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KINTANČIOS PAMAINOS PAVOJINGOS SVEIKATAI 

Darbo pamainomis tvar
karaščio sudarymo įpročiai gali 
kelti rimtą grėsmę daugelio 
žmonių sveikatai , skelbiama 
dviejų tyrimų, atliktų pagal D. 
Britanijos vyriausybei paval
džios darbo saugumą stebinčios 
tarnybos užsakymą, rezulta
tuose. 

Ataskaitos, parengtos Svei
katos ir saugumo administraci
jai (Health and Safety Exe-
cutive — HSE^, teigia, kad 
pamainomis naftos bokštuose 
dirbantys vyrai dažniau suserga 
širdies ligomis ir diabetu. Be to, 
dėl tokio darbo žmonės būna 
mažiau dėmesingi, labiau pa
vargę, todėl didėja nelaimingų 
atsitikimų tikimybė. 

Chronobiologė Josephine 
Arendt su kolegomis iš Surray 
universiteto (D. Britanija) bei 
psichologas Andrew Smith su 
kolegomis iš Cardiff universite
to (D Britanija) atskirai tyrė 
psichologinę ir fioziologinę, 45 
naftos bokšteliuose dirbančiu 
vyru sveikata Abi mokslininku 

grupės dvi savaites lygino du 
pagrindinius darbo laikotar
pius. Vienas buvo paprastas, 
pagal jį darbininkai dirbo 12 
valandų ilgio pamainas ir paros 
meto, kuriuo dirba, abi savaites 
nekeitė. Pagal kitą dirbantys 
darbuotojai po savaitės dieninio 
darbo keitėsi su naktinėje pa
mainoje dirbančiais kolegomis. 
Pastarasis darbo metas darbi
ninkams labiau prie širdies, 
nes. prieš grįžtant namo, vyrai 
būna labiau pripratę miegoti 
naktimis. Bet paaiškėjo, kad 
toks laikas kenkia sveikatai. 

Atlikus ne nuolatinėmis 
pamainomis dirbančių darbi
ninkų šlapimo tyrimą, paaiš
kėjo, kad miegą reguliuojančio 
hormono melatonino, paprastai 
išskiriamo naktimis, kiekis ne
atitiko naujo miego laiko, pasi
keitus pamainoms. Prie naujo 
miego laiko neprisitaikę dar
bininkai buvo ne tik labiau 
pavargę bei mažiau dėmesingi. 
bet ir labiau rizikavo savo 
sveikata -Ju kraujyje, paval

gius, lyginant su kitais dar
bininkais, buvo neįprastai di
delis riebiųjų rūgščių kiekis. Tai 
didina širdies ligų, diabeto bei 
kitų metabolinių sutrikimų 
tikimybę. „Besikeičiančios pa
mainos žudo", — sakė J. Arendt. 
Akivaizdžiai peršasi išvada, kad 
darbuotojai turėtų vengti pa
mainų keitimo ir kitų darbo 
laiko svyravimų, galinčių išde
rinti jų biologinius laikrodžius. 
Tačiau A. Smith sakė, kad 
esama ir išimčių. 

HSE planuoja išvadas iš
siuntinėti darbdaviams bei su
kurti sąrašą rekomendacijų, 
kurios galėtų padėti sumažinti 
pavojus, pavyzdžiui, naktimis 
vengti riebių ar saldžių užkan
džių. Tačiau vargu ar valstybės 
imsis normuoti komercinių 
įstaigų samdinių darbo laiką 
„Tokie dalykai per naktį ne
pasikeičia. Bet būtų gana kvaila 
neatsižvelgti į šias išvadas". — 
sake A. Smith. 

(Delfi) 

DRĄSUS 
BROLIUKAS 
Čilėje vienas aštuonerių 

metų berniukas puolė daužyti 
liūtą, kad išgelbėtų savo jau
nesniąją sesutę. John Escovedo 
iš Antofagastos miesto su savo 
dvejų metų sesute Anyara lan
kėsi cirke. J ie ėjo pro liūto nar
vą, kai šio durys prasivėrė, ir 
žvėris sugriebė mažą mergaitę. 
Berniukas, nieko nedelsdamas, 
puolė daužyti liūtą, kol jis pa
leido savo auką, pranešė JLa 
Cuarta". 

„Išvydęs, kas atsitiko, jis 
pradėjo daužyti liūto leteną, kol 
jis paleido sesutę. Jis pasielgė 
taip drąsiai!" — pasakojo vaikų 
motina Patricia Escovedo. 
Anyara nuo patirtų sužalojimų 
gydoma ligoninėje. Gydytojai 
teigia, kad pavojus jos gyvybei 
negresia. Tačiau jie yra beveik 
tikri, kad jeigu brolis nebūtų 
įsikišęs, liūtas mergaitę būtų 
sudraskęs. 

(Delfi) 
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LIETUVOS PATIRTIS GALI 
BŪTI NAUDINGA 

AFRIKAI 
Nairobyje, Kenijos sostinė

je, vykusioje parlamentinėje 
konferencijoje apie Afrikos Di
džiųjų ežerų regiono saugumą 
dalyvavo Lietuvos Seimo narys 
dr . Egidi jus Vareikis , atsto
vavęs tarptautinei ryšių su Af
rikos šalimis organizacijai — 
Vakarų Europos parlamentarų 
susivienijimui Afrikai (AWAPA). 
Grįžęs j is sutiko papasakoti 
įspūdžius. 

— Malonėki te p r i s t a ty t i 
šia t a r p t a u t i n ę organizaci ją 
ir j o s t iks lus . 

— AWEPA — tai Europos 
šalių nacionalinių parlamentų 
narių organizacija, kuri rūpi
nasi Afrikos parlamentarizmo, 
demokratijos plėtros reikalais. 
Afrika domiuosi seniai. Su šia 
tarpparlamentine organizacija 
„susipažinau" 2001 m., kai mes 
Lietuvos Seime įkūrėme parla
mentinių ryšių su Afrikos vals
tybėmis grupę, kurioje dabar 
yra 20 žmonių. Esu tos grupės 
pirmininkas ir tarpparlamen
tinėje organizacijoje dažnai ten
ka atstovauti Lietuvos parla
mentui. Praėjusiais metais bu
vau išr inktas šios organizacijos 
vicepirmininku. Tai leidžia ak
tyviai įsijungti į Afrikos reika
lus. Organizacijos centras yra 
Amsterdame. Grupė jungia 20 
Europos šalių parlamentarų iš 
Airijos, D. Britanijos, Norve
gijos, Švedijos, Suomijos, Dani
jos, Portugalijos, Italijos, Aus
trijos, Vokietijos ir kt. Iš poko
munistinių šalių yra tik Len
kijos ir Lietuvos atstovai. Viena 
iš mano misijų — Afrikos gru
pes įkurti visose naujosiose ES 
šalyse ir didinti susidomėjimą 
Afrika, n e s Europos Sąjungoje, 
pvzT,' Bendrųjų reikalų taryboje, 
yra daroma daug sprendimų 
Afrikos reikalais. Su liūdesiu 

tenka stebėti, kad naujųjų šalių 
atstovai tuo klausimu nepasi
sako, nereiškia nuomonės ir 
nieko nesiūlo. Tai rodo, kad toms 
šalims Afrika yra labai toli. 

— Kodėl l i e tuv iams rei
k i a d a l y v a u t i s p r e n d ž i a n t 
Afrikos k l aus imus? 

— Mes tur ime dalyvauti 
viso pasaulio gyvenime. Reikia 
nugalėti provincinį mąstymą, 
kad žemė yra plokščia ir pasi
baigia ties mano ūkio riba. Tai. 
kas yra už jos ribos, manęs 
neliečia. Yra anglų, prancūzų, 
italų Afrikos žinovų, kodėl ne
gali būti lietuvių? Jeigu norime 
būti rimta Europos valstybė, 
mums negali nerūpėti pasaulio 
problemos. Afrika — viena iš 
įdomių politinių temų, į kurią 
mes dar galime įsijungti, ir čia 
mes dar daug ką galime atrasti. 
Ten sava kultūra, sava politika, 
daugeliu aspektų nepanaši į 
europietiška. 

AWEPA vykdo daug projek
tų, kuriuos galima būtų su
skirstyti j kelias grupes. Tai Af
rikos skurdas ir išgyvenamu
mas, ŽIV/AIDS, moterų daly
vavimas politikoje, saugumas ir 
demokratija ir kt. Aš dalyvauju 
programoje, skirtoje saugumui, 
tai yra ir mano specialybe. 
Kadangi Afrikos šalys ir viduje, 
ir tarpusavyje yra labai susi
skaldžiusios, reikia bandyti 
kurti regioninį saugumą. Apie 
tai buvo kalbama ir konferenci
joje Nairobi. Ji buvo skirta Di
džiųjų ežerų regiono saugumo 
problemoms. 

Didžiųjų ežerų regiono val
stybės praėjusių metų pabaigo
j e yra pasirašiusios Dar-es-
Salamo deklaracija (pagal Tan
zanijos sostinės pavadinimą). 
Deklaracija pasirašė Uganda, 
Tanzanija. Burundis, Ruanda, 
Kongo demokratinė respublika 
'buvęs Zairas- Stebėtojų teisė
mis priklauso kaimynines šalys 
— Somalis ir Sudanas, Mozam
bikas Jeigu veikla, įgyvendi
nant šia deklaraciją, vystytųsi 

gerai. Europoje ji turėtų ati t ik
menį, 1S70—1975 m. veikusią 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferenciją, vadina
mąjį Helsinkio procesą. 

Kai kurioic minėtose Afri
kos šalyse, ypač Ruandoje, Kon
ge ir Burundyje, dar vis nesi
baigia vidiniai konfliktai. Kaip 
pris imename, prieš 11 m e t ų 
Ruandoje vyko t a rpgen t inės 
skerdynės. Burundyje konflik
tas tebesitęsia, o Konge vyksta 
karas. Kenija, Uganda, Tanza
nija irgi išgyvena tam t ikrus 
sunkumus . Ugandoje vyks t a 
panašus procesas, koks praėju
siais metais vyko Baltarusijoje, 
kai prezidentas norėjo pakeisti 
konstituciją, kuri leistų j a m 
kandidatuoti trečiajai kadenci
jai, t y., jis norėjo išbraukti iš 
konstitucijos kadencijų ribo
jimą. Dabar to siekia Ugandos 
prezidentas. Parlamentinė opo
zicija to nenori, bet kyla klausi
mas, ar jai užteks balsų, o jeigu 
užteks, ar prezidentas klausys 
parlamento. 

Kenijoje lengvai nuperka
mos politinės partijos, par la
mentarai pereina iš vienų pozi
cijų į kitas, todėl neaišku, kas 
ten yra pozicija ir opozicija. 
Tanzanijoje steigiasi naujos 
partijos, kurios nesu ta r ia su 
prezidentu. Regione daug nere
gistruotų ginklų, daug žudynių, 
savivalės. Nė viena šių valsty
bių realiai nereguliuoja savo 
sienų, neturi žinių, kiek realiai 
yra gyventojų. Rinkimai kelia 
didelių abejonių, pa r l amen tų 
sugebėjimas įtakoti į s ta tym-
davystę yra labai ribotas. Par
lamentas dažnai, kaip ir Vidu
rinės Azijos šalyse, tėra tik tara 
tikra prezidento priedanga. Ką 
prezidentas liepia, tą parlamen
tas daro. Nors tos šalys sten
giasi gyventi demokratijoje, bet 
procesai gana sudėtingi, o poli-
tologiškai — gana įdomūs.. 

— K u o L i e t u v a g a l ė t u 
bū t i n a u d i n g a Afrikos va l s 
tybėms? 

— Parlamentarizmo patirt i
mi. Afrikiečiams galėtų būt i 
įdomūs mūsų dokumentų rinki
niai. Pvz.. aš rengiu studiją apie 
Lietuvos parlamentarizmą, kur 
daug kalbama apie opozicijos 
galimybes. Nė vienoje Afrikos 
šalyje nėra taip aiškiai apibrėž
to opozicijos vaidmens. Afrikoje 
kol kas dar neaišku, kas yra ta 
opozicija, nes opozicija dažniau
siai yra džiunglėse. Pozicija ir 
opozicija ne kalbasi, o šaudosi. 
Jiems būtų pravartu turėti par-
" - • - 3 statutą. Reikia aiškinti 

: ams. kad su opozicija 
geriau kalbėti, o ne kariaut i . 

iau, kai ji sėdi parlamente, o 
ižiunglėse. Parodęs atlaidu

mą, gali laimėti daugiau. Kitas 
klausimas — kaip integruoja
mos tautinės mažumos. Turime 
patirties kuriant pilietybės įs
tatymą, kuris suteikė vienodas 
teises visiems. Visais tais klau
simais telkiame dokumentus. 

Didžiųjų ežerų regiono pro
jektas bus tęsiamas. J am įgy
vendinti yra skiriama Jungt i 
nių Tautų iniciatyva ir Europos 
Sąjungos lėšos, kad už vieno 
stalo pavyktų susodinti prezi
dentus, parlamentarus. 

— Ar pas i t i k i t e Af r ikos 
d e m o k r a t i j a ? 

— Yra sakančių, kad Afri
koje demokratijos nebus, nes 
niekada jos ten ir nebuvo. Tai 
viena medalio pusė. Yra sa
kančių, kad ir Europoje bei 
Amerikoje demokratijos ilgus 
šimtmečius nebuvo, tačiau kar
tą prasidėjo. Tad reiktų, kad 
prasidėtų ir Afrikoje Tai labai 
nelengvas uždavinys, t ač iau , 
kita ver tus , politikams labai 
įdomus ir vertingas. 

— Ar Nai robyje j a u t ė t ė s 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 3 d., an t rad ien i s 

Žiburio lit. mokyklos, Detroit, MI, pirmo skyriaus berniukai Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje kovo 10 d. ruoštoje jaunimo talentų 
popietėje dainuoja apie lietų. Iš kairės: Aliukas Anužis, Kazys 
Barauskas, Linas Pekorius, Lukas N'emanis ir Simas Stepušairis. 

jono Urbono nuotrauka. 

K A D RASA A K I Ų 
NEIŠĖSTŲ 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Jei bolševikmetį lygintume 
su baudžiava, poną atitiktų 
komunistų parti ja, tijūną — 
KGB, pastarųjų talkininkus 
slaptuosius agentus , „bildu-

baudžiau-KUS rezervistus 
ninkai padlaižiai. 

Po SSRS griūties atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, ka
gėbistai jiems palankiomis sąly
gomis buvo iš tiesioginio darbo 
atleisti, nepersekiojami, valsty
bė į jų tarnybos dokumentus net 
leido įrašyti, kad jie tarnavo 
SSRS kariniuose daliniuose. 
Kagėbistams (tijūnams) pasi
sekė, o kaip kompartijai (po
nams)? Ponams pasisekė dar 
labiau. Jie kaip buvo, taip ir 
liko ponais, tik tapo dar tur
tingesni, nes ne teisę į nuosavy
bę, o pačia nuosavybę, kaip 
turtą įvardinę šventu, jie tapo 
šventaisiais milijonieriais, tapo 
neliečiami, su dar didesnėmis 
privilegijomis ir teise išnaudoti 
baudžiauninkus. Jei kas abe
jotų, gali surasti LKP CK narių 
bei, bolševikinės nomenklatūros 
sąrašus ir dėlioti „paukščiukus" 
prie pavardžių, kurios dabar 
Seime, Vyriausybėje, Lietuvos 
ambasadose užsienyje, teismuo
se, prokuratūroje, advokatūroje 
bei kitokiose svarbiose valsty
bės tarnybose. Įsitikinsite, kad 
„paukščiukų" spiečius beveik 
ištisai persikėlė į dabartinę 
Lietuvos valdžią. 

Pats LKP CK pirmasis 
sekretorius — vienas didžiau
sių ir turtingiausių ponų Lie
tuvoje — Algirdas Mykolas 
Brazauskas yra premjeras. Ir 
jokios liustracijos ar etikos 
komisijos, teisėsaugos instituci
jos nei A. M Brazausko, nei jo 
sėbrų bolševikiniame centro 
komitete nesvarsto, neliečia, 
net nepriekaištauja už dalyva
vimą ir vadovavimą nusikalsta
mai organizacijai, kuri vykdė 
tautos genocidą. 

Neliečiami ir kompartijos 
parankiniai kagėbistai. Jie se
nų ryšių dėka tarpsta versle ir, 
labai panašu, kad turi dar 
antraeiles, nesiskiriančias nuo 
turėtųjų, pareigas, įsipareigo
j imus kitai valstybei. O štai 
palaižūnų dalia nepavydėtina. 
J ie nebuvo nomenklatūrinin
kai, nepriklausė nei ponų, nei 
tijūnų luomams, todėl pastarieji 
jų neužstoja, naudojasi jais kaip 
priedanga. Be abejonės, palai
žūnų reputacija vra pažeista, jų 
negalima laikyti lojaliais vals
tybei piliečiais, tačiau kalčiausi 
ne jie, o tie. kas juos palaužė ar 
klastingai prisiviliojo. Šie tre
čiarūšiai bolševikinės sistemos 
sraigteliai ir dabar, deja, jau ne 
savo noru. ne iš blogos valios 
yra kaip nusikalstamos komu

nistų partijos ir jos represinės 
KGB mašinos priedanga; ponai 
ir tijūnai jaučiasi saugiau, kai 
įvairios komisijos narplioja, gal 
specialiai išviešintų, nereikš
mingų padlaižių bylas, atitrau
kia dėmesį nuo tikrųjų nusikal
tėlių. 

Matant visose valdžios struk
tūrose komunistinius nomen
klatūrininkus, nesuklysime tvir
tindami, kad komunistinis val
dymas Lietuvoje ir nebuvo pa
sitraukęs. Jis dar labiau įsiga
lėjo pastaruoju metu, kai į val
džią atėjo antrasis komunistų 
bei jų palikuonių turtuolių 
ešelonas (Darbo partija). Prezi
dentas prabilo apie oligarchinį 
valdymą. Komunistinio valdy
mo santarvė su oligarchiniu — 
jau tikra grėsmė ne tik demok
ratijai, bet ir pačiai valstybei. 

Demokratiniu būdu išvalyti 
valdžią nuo ponų, tijūnų ir pad
laižių reikalinga pilietinė visuo
menė. Tačiau tokios visuome
nės ugdymas, formavimas ir 
skatinimas veiklai buvo sąmo
ningai stabdomas ^abejinguo-
sius lengviau mulkinti, valdyti, 
iš jų naudą turėti), visuomenei 
primygtinai buvo peršama de-
politizavimo ušpilietinimo) nuos
tata. Taip per penkiolika ne
priklausomybės metų pilietinės 
visuomenės ugdymo ir formavi
mo procesas į priekį nepasi
stūmėjo, ką akivaizdžiai liudija 
prastėjanti valdžių kokybė. Ki
ta vertus, didelė sąmoningesnės 
visuomenės dalis iš Lietuvos 
pasitraukė, jos įtaka šalies poli
tiniam gyvenimui — bereikšmė. 
Ką daryti, ko imtis, nes, kaip 
sakoma, kol saulė patekės, rasa 
akis išės? 

Dideliems darbams reika
lingos didesnės pajėgos, iškilu
sios valstybei grėsmės suvoki
mas. Pavieniui, su mažomis, 
siaurų interesų, o ne tautai ir 
jos valstybei svarbių idealų 
siekiančiomis, visuomeninėmis 
organizacijomis bei partijomis į 
tikslą neateisime. Reikalinga 
talka. Tik visų patriotinių orga
nizacijų, inteligentijos bei pa
vienių asmenų vienijimasis ir 
talka gali įveikti komunistinės 
kilmės oligarchinį valdymą, 
įteisinamą neteisingumą, teisi
nį nihilizmą, korupciją, į nuž
mogėjimą vedančius siekius 
būti valdžioje, kaupti pinigus ir 
tur tus , gyventi malonumais 
visuomenės sąskaita. Talka jau 
reikalinga ne tik pilietinį 
sąmoningumą keiti, bet tam 
tikrose srityse pilietinį pasi
priešinimą pradėti. Ne laužtu
vais ir šakėmis, o pasipriešini
mo priemonėmis, kokias yra 
išbandę ir gerų rezultatų 
pasiekę už Lietuvą labiau atsi
likę šalys. 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

saugus? 
ifcre nciJOie buvo sau

gu, bet gatvėje — saugumas 
menkas. Nairobis gražus mies
tas, jame daug ir modernių, ir 
gražių pas ta tų , išlikusių iš 
kolonijinių laikų. Vaikščioti po 
miestą nepatariama toliau kaip 
du- t r is kvartalus nuo centro, 
negalima vaikščioti po preky
vietes su daug pinigu, nepata
riama dalyvauti akcijose, nes 

galima nukentėti. Šalis netur
tinga. Jeigu pagal išvaizdą esi 
panašus į europietį, vietiniams 
gyventojams atrodo, kad esi 
labai turtingas ir jie, siūlydami 
savo paslaugas, gali tave kur 
nors nusivesti. 

Kalbėjosi 
Audrone V. Šk iuda i t e 

Ar vis dar auginame 
beraščius? 

Gegužės mėnuo atneša ne tik prasmingų 
šeimos švenčių, bet lietuviškoms mokyk
loms mokslo metų pabaigą. Tai ne vien 

mokiniams ir mokytojams, bet ir visai lietu
viškai visuomenei ypatinga šventė. Mes džiau
giamės savo šeštadieninių mokyklų veikla, tėvų 
ir mokytojų pasiaukojimu, pačių mokinių 
pasiryžimu vieną dieną savaitėje akivaizdžiai 
prisišlieti prie savo tautos kamieno. 

Neseniai iš Lietuvos atvykusių mūsų tau
tiečių dėka, lit. mokyklos išgyvena atgimimo 
laikotarpį — kai kuriose jau trūksta vietų nau
jiems mokiniams. Nors ne kiekviena lit mokyk
la pasižymi dideliu mokinių skaičiumi ir gali 
dirbti pagal JAV LB Švietimo tarybos nustaty
tas programas, bet ir „primityvesniu" būdu 
veikdamos, šios mokyklėlės atlieka nepaprastai 
vertingą lietuvybės išlikimo darbą. Kai vaikai 
bent tas kelias valandas kalba, dainuoja, 
skaito, rašo, bendrauja lietukų kalba, jiems 
įdiegiami tvirti lietuviškumo pagrindai, kurie 
pasilieka visam gyvenimui. 

Jokiu būdu nenorime paneigti šeimos įtakos 
— ji yra pati stipriausia ir veiksmingiausia. 
Tačiau iš patirties žinome, kad to nepakanka. 
Net ir labai pareigingi tėvai, kurie su savo vai
kais bendrauja tik lietuviškai, ilgainiui pri
pažįsta, kad labai sunku atsispirti gyvenamo
sios aplinkos įtakai. J u k kasdieninė mokykla, 
pomokyklinės programos ir užsiėmimai, drau
gai, TV, radijas, muzika — viskas daugiausia 
anglų kalba, o lietuviškai vos keli, greitai persi
mesti sakiniai su tėte, mama... Ilgainiui pasi
daro net taip, kad tėvai vaikus kalbina lietu
viškai, o šie atsakinėja angliškai ir niekas dėl to 
jau nesielvartauja. 

Vienintelis išsigelbėjimas — lit. mokykla ir 
lietuviškos organizacijos, kurios vasaros sto
vyklų metu sutvirtina šeštadieninių mokyklų 
įdiegtas lietuvių kalbos žinias, jeigu, žinoma, 
stovyklų vadovai pasirūpina, kad stovyklauto
jai kalbėtų lietuviškai. 

Bet ar tik lietuviško susikalbėjimo pakan
ka9 O kaip su rašymu, skaitymu? Ar mokyklose 

mokytojai atkreipia vaikų dėmesį į lietuvišką 
spaudą, ar pratina ją skaityti, diskutuoti, at
pasakoti skaitytus straipsnelius? Pvz.. ..Drau
gas" kiekvieną penktadienį spausdina puslapį, 
skirtą vaikams, tebeleidžiamas vaikų laik
raštėlis „Eglutė", „Skautų aidas", tame pačia
me „Drauge" trečiadieniais spausdinamas pus
lapis, skirtas skautams, šeštadienį — ateiti
ninkams. Tik kiek lit. mokyklų mokinių tą me
džiagą mato, kiek mokytojų jiems tai primena? 

O kaip su skautų ar ateitininkų vadovais? 
Ar skautų sueigose, ateitininkų susirinki
muose pasiūloma kalbėti apie šiuos skyrelius, 
apie lietuvišką spaudą apskritai? Ar vadovai 
paskatina savo skilties, draugovės, tunto, būre
lio narius ne tik skaityti, bet ir parašyti? 

Dažniausiai pasiteisinama, kad lietuviškų 
laikraščių neprenumeruoja, tai ir tų skyrelių 
nemato, be to, nepakankamai moka lietuviškai, 
per sunku rašyti, niekas savanoriškai nepa
sisiūlo sueigos, susirinkimo aprašyti... Čia ir 
yra esminė klaida. Vargiai sulauksime, kad 
vaikai ar jaunuoliai pasisiūlytų prisiimti papil
domo darbo — visi jo kratosi. Reikia ne pra
šymų ar pasiūlymų, bet konkrečių veiksmų: 
visiems sueigos ar susirinkimo dalyviams išda
linti popieriaus lapus, rašiklius ir kiekvienas lai 
parašo po kelis sakinius (klaidos — nesvarbu): 
ką šiandien veikė, žaidė, kalbėjo, kaip patiko, 
ką planuoja ateičiai. Kai vaikų rašinėliai, nors 
ir silpnoki, pasirodys spaudoje, jiems patiems ir 
jų draugams pasidarys įdomiau skaityti. Joks 
vaikas savo noru ir jėgomis nepradės ben
dradarbiauti spaudoje, net ir jiems patiems 
skirtoje. Reikia suaugusių — vadovų, mokytojų 
— paskatinimo, padrąsinimo, pagalbos. Tad 
kviečiame apie tai rimtai pagalvoti: ir dar šiais 
mokslo metais, ir vasaros stovyklose, ir susi
rinkimuose, ir sueigose — vaikai turi būti pra
tinami skaityti lietuvišką spaudą, patys į ją 
rašyti, kad ir jų pasaulis atsispindėtų lietuviš
kos visuomenės gyvenimo veidrodyje. Be tokio 
paraginimo, padrąsinimo, mes išsiauginsime 
tik naują lietuvių kalbos analfabetų kartą. 

ŽVILGSNIS Į GYVENIMĄ 
ALE RŪTA 

Nr. 1 

Drauga i . Ka imyna i . Kolegos 

Ateina kiekvienam laikas, kai akys darosi 
mažai šviesios, nebeįžiūri žmonių ir daiktų, tada 
pagyvėja vidinis žvilgsnis. Kartais tuo žvilgsniu 
matai net geriau, negu akimis. 

O verta pasižvalgyti. įsijausti, suprasti. Gy
venimas visada įdomus, žmonės įvairūs ir savaip 
keičiasi laikui bėgant, ar sąlygoms keičiantis. 

Draugai — koks mielas žodis (tik ne tas — 
sovietinis, buvęs ir įkyrėjęs...) 

Draugas — art imas žmogus, brangus, — 
laimė su juo ilgiau pabūti. Na žaidimų draugai! 
— Tai vaikystė, žinoma, visada maloni atsiminti 
(kad ir buvusi varginga...). Vaikystės žaidimų 
draugais pasidarei kaimynystėje, per mokykla, 
per šeimų pobūvius; tai būna ir tarp šeimų drau
gystė, ir beveik nesąmoningai suartėja vaikai, — 
žaisdami gražiuoju, o kartais ir susipykdami. 

O jaunystės draugais, mokyklų — mokslo 
draugais pasijunti, kai mintimis, dvasiniai ar 
jausmais suartėji. Tai atsitinka dažnai ir nejučia, 
laikui bėgant su vienais nejučia ir išsiskiri, o kiti 
dažnai pasilieka draugais visam gyvenimui. 

Yra ir suaugusių tarpe „žaidimų draugai"... 
Tai linksmybių ieškant — vaišių, šokių, kelionių 
draugai... Kad ir malonūs, bet laikini. Draugystė 
išyra, „žaidimams" pasibaigus, deja, net ir 
šeimose tokių „žaidimo draugų" pasitaiko... Kai 
lengvai žiūrima į vedybas, kai turto, garbės ar 
kitokie panašūs dalykai patraukia r inktis 
„gyvenimo draugą"... Užtat tiek daug skyrybų, 
nes tokia negili draugystė, be jausmo — meiles, 
yra tik dirbtinis, vaikiškas žaidimas, šeimos ne-
rišantis — netvirtinantis, o skiriantis — per 
skausmą, tragedijas nelaimingiems vaikams ir ju 
tėvams, nes jie tik žaidė vedybinį gyvenimą, o ne 
moraliai jį gyveno. 

Yra draugysčių ir ne šeimoje, išliekančių visą 
gyvenimą. Žvelgiu į save: nuo gimnazijos klasm 
viena draugė, bendramintė, liko visam gyvenimui 
drauge; draugystės jausmas buvo abipusinis, kai 
laiškeliu pasiekiau ją Sibire... Tokia buvo jos 
dalia, mano — kitokia, bet abi jautėmės 
draugėmis, dvasinis ryšys nedingęs... 

Kita draugė — irgi nuo pat jaunystes, nors ne 
tose pačiose mokyklose, bet atostogos suartino... 
Pagaliau — abi, ačiū Dievui, laimingos ir neišs-

siskyrėm, nors ne arti gyvenome, nors socialinis 
lygis turto atžvilgiu nevienodas. Tačiau sielos 
liko artimos — draugystė nedingo. 

Atsiranda artimų draugysčių ir gyvenant 
kaimynystėje. Taip pat, gilių ir negilių. Aišku, ta 
pati gyvenama erdvė suartina žmones. Taip išau
ga ir tautos — bendrų papročių, religijos, kultū
ros, bendrų kovos su gyvenimo sunkumais rei
kalų. Lietuvos kaimuose vienas kitam darbuose 
talkindavo, rugiapjūčių ir kitų darbų pabaigoje 
drauge linksmindavosi... Ir miesteliuose bei mies
tuose žmones suartindavo klimatas, gamtos 
grožis ar nelaimės, priešų užpuolimai... Okupa
cijų metu įvairus vargai žmones suartindavo... 
Deja, ne visi kaimų ar miestelių kaimynai buvo 
artimi, padedantys. — draugai, kaimynai. Dar 
atsimename... Vieni įspėdavo apie pavojų, kad 
žmogus nuo arešto išsigelbėtų; o kiti dar skundė, 
padėjo sąrašus sudaryti į Sibirą išvežtųjų... 
Draugai ir priešai. Gerieji kaimynai ir silpnuo
liai, pataikūnai. — sugedusios dvasios žmonės. 

Kaimynai — artimos ar tos pačios erdvės 
gyventojai. Senovėje ir dar mūsų laikais. Vasario 
16-os nerpiklausomybes laikais, lietuviai gerbė tą 
erdvę, gerbė ir kaimynus, mylėjo tėviškę... Kaip 
tragiškai skausminga buvo ūkininko šeimai, 
išvežamai už „Uralo žemes galo"... 

Deja, to tėviškės meilės jausmo, to prisirišimo 
prie gyvenamos erdvės nebėra daugely dabar
tinių jaunuolių. Palieka lengva širdimi, verž
damiesi į kitus kraštus, kur daugiau uždirbtų, 
greit praturtėtų Juk praturtėti — darbo pastar. 
gomis — galima ir namie, tačiau... Greit' Dau
giau' Be to, nauji kraštai, nauji žmones... Nebėra 
pastovumo, prieraišumo jausmo prie žemes, gim
tinės ar žmonių — giminių, kaimynų Kodėl9 

Lietuviai yra jautrus. Žiūrėkit į Sibiro trem
tinius: būrėsi arčiau savųjų, jei galėjo. Seniai iš
tremti sudarydavo net kaimelį ar panašią buvei
nę, kur glaudėsi, padėjo kaimynas kaimynui. 

O mes per prievartą (ar ir savu noru — iš 
baimės) atsidūrėme ameriknse. juk pasiilgdavom 
savos tautos žmonių. Atsikeli (dėl darbo) j kuri 
miestą, jau ir klausinėji. ar nėra lietuviu0 Nors 
latvių, nors estų. . O jei išgirsti, kad tojo parapi 
joje, kur atsidūrei, yra iš tavp krašto, iš Lietuvos, 
koks žmogus, tai džiaugiesi, tai jau tas tarytum 
gimine būtų... Bus daugiau . 
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KUNIGUI A. LIPNIŪNUI 
PAMINĖTI SKIRTI 

RENGINIAI 
Kovo 8-17 d. Panevėžio 

vyskupijoje vyko renginiai, 
skirti kunigo Alfonso Lipniūno 
100-osioms gimimo ir 60-
osioms mirties metinėms pami
nėti. 

Kovo 8-osios vidudienį Šv. 
Kazimiero knygynėlyje atidary
ta Panevėžio Alfonso Lipniūno 
vidurinės mokyklos mokinių 
dailės darbų paroda, o tos pa
čios dienos popietę G. Petke
vičaitės-Bites bibliotekos gale
rijoje „2-asis aukštas" mons. 
Juozapas Antanavičius pristatė 
fotografijų ir asmeninių kun. A. 
Lipniūno daiktų parodą. Ren
ginyje dalyvavo Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas, 
vicemeras Petras Luomanas, G. 
Petkevičaitės—Bitės bibliotekos 
direktorė Rima Maselytė, pa
nevėžiečiai, branginantys šio 
šviesaus kunigo atminimą. 

Programą pradėjo Panevė
žio styginių kvar te tas . Ren
ginio vedėja Albina Saladū-
naitė pristatė monsinjorą Juo
zapą Antanavičių, kaip kunigo 
Lipniūno ambasadorių čia, Že
mėje, nes jis, 1989 m. rugpjūčio 
mėn. dalyvavęs palaikų per
vežime iš Lenkijos Pucko į 
Lietuvą, turėjo garbės arčiau
siai prisiliesti prie kunigo Al
fonso atminimo. Mons. J. An
tanavičius kalbą pradėjo savo 
kūrybos eilėraščiu, vėliau 
pasakojo apie parodos ekspona
tus — dienoraštį, kryželį. Dievo 
Motinos paveikslėlį, dėžutę su 
Pažaislio vienuolyno vaizdais, 
žiedą, akinius ir kita; apie 
fotografijas, kuriose — vietos, 
menančios kunigo Alfonso pas
kutiniąsias gyvenimo dienas. 

Kun. Alfonsas Lipniūnas. 

akimirkos iš palaikų pervežimo 
į Vilnių ir Panevėžį, įspūdžiai iš 
kasmet Lietuvoje kunigo gim
tinėje Talkoniuose bei Lenki
joje, Štuthofe, vykstančių minė
jimų. Parodoje ekponuojamos 
knygos apie kunigą Alfonsą 
Lipniuną lietuvių ir lenkų 
kalba. Naujausias leidinys — 
vysk. Jono Kaunecko rūpesčiu 
išspausdinta, dienoraščio iš
traukų knygelė. 

Kovo 9-ąją vyskupai Jonas 
Kauneckas ir Juozapas Preik
šas, drauge su 30 kunigų, 
Panevėžio katedroje konceie-
bravo Mišias. Per pamokslą 
ganytojas pabrėžė šios iškilios 
asmenybės svarbą mūsų die
noms ir kvietė melstis, kad 
kunigas Alfonsas Lipniūnas 
kuo greičiau būtų iškeltas į 
altorių garbę. Po šv. Mišių ti
kintieji meldėsi prie kunigo Al
fonso Lipniūno kapo Panevėžio 
katedros šventoriuje, vėliau 

rzehai 
Paruošia Žafianykštts 

KAIP LIETUVOJE... 
K l a u s i m a s . Su malonu

mu skaitau Žalianykščio skil
tis ir daug iš jų pasimokau. 
Esu nesenia i atvykusi iš 
Lietuvos. Nor s man labai 
patinka čia randami įvairūs 
augalai , bet labai norėčiau 
turėti darželį, kaip mano 
mama Lietuvoje turėjo... Tarp 
kitų augalų, kurie man labai 
patikdavo, buvo toks pava
sarinis, r ausva i s kabančiai 
žiedeliais, kurį vadindavome 
..portfeliukais" arba net 
. .rankinukais". Vasarą lapai 
. .pranykdavo". Aš siunčiu 
piešinėlį, ka ip maždaug tie 
žiedai atrodė (prasta iš manęs 
piešėja), gal galėtumėte pasa
kyti, ar čia tokių gelių galima 
gauti ir kaip jos angliškai va
dinasi0 

A t s a k y m a s . Iš piešinio ir 
gėlės apibūdinimo galiu su
prasti , kad kalbate apie 
Dicentra spectabilis (žinau. 
kad lotyniškas pavadinimas 
Jums nieko nereiškia, bet tai 
vienas būdas atpažinti augalą, 
kai nežinai lietuviško ar ang
liško jo vardo), o lietuviškai 

nuvyko į Panevėžio muzikini 
teatrą. Čia meninę programą 
atliko kunigai: dainavo vysk. 
Juozas Preikšas, deklamavo 
mons. Juozapas Antanavičius, 
kun. Edmundas Rinkevičius, 
grojo ir dainavo kunigai Jonas 
Bučelis, Povilas Klezys. Taip 
pat koncertavo ateitininkai, 
Panevėžio kamerinis orkestras 
(vad. V. Kapučinskas), moterų 
choras „Volungė" (vad. A. Vie
sulas); pranešimus skaitė klie
rikas Jus tas Jasėnas , dr. Aldo
na Kačarauskienė. Kun. A. Lip
niūno sūnėnas Alfonsas Lip-
nickas perdavė vyskupui Jonui 
Kauneckui Vyčio kryžiaus 
ordiną, kuriuo š.m. vasario 16 
d. (po mirties) buvo apdovano
tas kun. A. Lipniūnas. Renginį 
vedė aktorius Albinas Keleris. 

Kovo 11d. Panevėžio žygei
vių klubas kun. A. Lipniūno 
atminimui skyrė žygį į jo tė
viškę. Kelionė, kuriai vadovavo 
Algis Stalnionis, pradėta prieš
piet nuo Daujėnų partizanų 
kapų. Keliauta pro žuvusių už 
tėvynę brolių Piragių pamin
klą, per Rinkūnus — arkivys
kupo J. Skvirecko gimtąją že
mę, Stebeikėlius — B. Braz
džionio gimtinę į Talkonius — 
kun. A. Lipniūno tėviškę. Apie 
5 v.v. žygeiviai pasiekė Pum
pėnus. Pėsčiomis, brendant per 
gilų sniegą, nužygiuota apie 16 
km. Tos pačios dienos vakare 
Panevėžio televizija parodė 

Dailieji auskarėl iai . 

paprastai ši gėlė vad inama 
auskarėliais, arba dailiaisiais 
auskarėliais. Kai kuriose Lie
tuvos vietose vadindavo, kaip 
minėjote. ..portfeliukais" (daž
niausiai Suvalkijoje), o dar 
kitur net prancūzėliais. Ang
liškai augalas vadinasi ,,Blee-
ding heart" (kraujuojanti šir
delei. Priklauso Fumariceae 
šeimai. Augalo tėvynė — 
Japonija. Į Europą atvežtas 
XIX a. pradžioje ir grei tai 
paplitęs. Lietuvoje dažnai au
ginamas, bet Amerikoje — 
reikia gerokai paieškoti. Pa
togiausia užsisakyti per kata
logus, nors didesnieji darži
ninkai paprastai tur i vieną 
kitą augalą. įsodintą dideliuo
se vazonuose. 

Auskarėliai yra daugia
metis augalas, gražiais, kar
pytais lapais. Anksti apvasarį 
ant ilgų stiebelių i šaugina 
virtinę nukarusių, rausvų, šir
dies pavidalo žiedelių iš kurių 
vidurio kyšo baltas liežuvėlis. 
Mėgsta gerą, derlingą žemę, 
dažną laistymą, ypač žydėjimo 
metu. Tinka ir kubi lams , 
giliems vazonams. Tai tikrai 
patrauklus augalas, tad verta 
jo paieškoti. 

EŽIUONĖS 
Viena populiaresnių lauki

nių gėlių (neseniai įgavusi tą 
populiarumą, daugiausia dėl 
to. kad nereikalauja daug 
priežiūros) yra ežiuonė, ang
liškai vadinama „Purple co-
ne-flower", lot. Rudbeckia 
purpurea, arba Echinacea 

prieš dešimti metų suKuną 
dokumentinį filmą apie kun. 
Alfonsą Lipniuną. 

Kovo 17 d. Panevėžio A. 
Lipniūno vardo mokykloje 
mokiniai, vadovaujami mokyto
jos Gražinos Prydienės, parodė 
meninę kompoziciją „Plačiai 
atmerktos akys". Renginyje 
dalyvavo Panevėžio vyskupijos 
kurijos generalvikaras kun. Ro
bertas Pukenis, Radviliškio 
dekanas kun. Gintaras Joni
kas, Panevėžio vicemeras Pet
ras Luomanas, Juozo Balči
konio gimnazijos, Kazimiero 
Paltaroko, „Žemynos", „Skais-
takalnio". Kurčiųjų ir nepri
girdinčiųjų mokyklų direkto
riai, kun. A. Lipniūno giminai
čiai. Moksleiviai vertė laiko 
knygą ir per žymias asmenybes 
— Jogailą, M. Mažvydą, kun. A. 
Lipniuną — atskleidė svarbius 
Lietuvos istorijos puslapius. 
Peržvelgiant kunigo Alfonso 
gyvenimą, akcentuota, kad jis 
paliko ryškų žmogaus, kuriuo 
galima sekti, pėdsaką. Vėliau 
koncertavo Panevėžio konser
vatorijos merginų choras, 
mokyklos šokių kolektyvas. 
Kun. A. Lipniūno atminimui 
skirti jubiliejiniai renginiai 
Panevėžio vyskupijoje buvo 
užbaigti mokytojų ansamblio 
daina. 
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Vyrų maldos popietė 
Kovo 19 d., minint šv. Juo

zapo dieną Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (bernardinų) bažny
čioje, surengta vyrų maldos 
popietė. Dievo žodžio pamal
dose, kurias organizavo kun. 
Astijus Kungys, OFM, kun. 
Algis Malakauskas, OFM, ir 
diak. Arūnas Peškaitis, OFM, 
dalyvavo daugiau kaip šimtas 
įvairaus amžiaus vyrų. Popietė 
prasidėjo šlovinimo giesmių 
repeticija. Visi dalyviai meldėsi 
neramaus keliautojo ir atradėjo 
Kristupo Kolumbo malda, gie
dojo, klausėsi Dievo žodžio. Br. 
Arūnas pasidalijo mintimis apie 
tai, kad ypatingas vyrų pašau
kimas galėtų būti savižudybių 
skaičiaus mažinimas. Mat dau

giausia nusižudo vieniši, gyveni
mo prasmės neradę vyrai. Kun. 
Astijus kalbėjo apie tvirtus gy
venimo pamatus, kurie remtųsi 
dvasiniu gyvenimu, malda ir 
meile. Tik ant šio kertinio ak
mens - meilės - pastatytas gyve
nimas gali. nesugriūti. Kunigas 
ragino vyrus nebijoti išsilaisvin
ti iš ydų, prašyti Dievą drąsos, 
paguodos ir žvilgsnio į savo 
širdį. Keturi vyrai (paliudijo 
gyvenimo prasmes ieškojimų ir 
tikėjimo atradimo istorijas. 
Pamaldos baigėsi šv. Augustino 
malda apie Viešpaties atradimą 
ir palaiminimu. Po apeigų visi 
norintys galėjo draugiškai pa
bendrauti prie arbatos puodelio. 

BŽ 

Ežiuones. 

purpurea. D a b a r išvesta ir 
baltų ežiuones veislių, tačiau 
originalioji — rausvai viole
tinė su iškiliu „spygliuotu" 
vidurėliu, ku r i s pr imena 
europietiškąjį ežiuką (todėl ir 
tas l ie tuviškas va rdas — 
ežiuonė). 

Ežiuones tėvynė — Šiau
rės Amerikos preri jos. Tai 
daugiametis augalas , žydintis 
vasaros pabaigoje (iki pirmųjų 
šalnųK Nelepus, ka ip ir dau
gumas laukinių augalų. Ka
dangi tai palygint i aukš tas 
augalas, ypač auginamas der
lingoje žemėje, t inka patvo
riams ir lysvių viduriui, pa
kraščius a p s o d i n a n t žemes
nėmis gėlėmis. 

Ežiuones dauginamos sėk
lomis, tačiau, pasėtos anksti 
pavasarį, p i rmais ia is metais 
nežydi. Galima pirkti ir jau 
išaugintų ežiuonių. Beje, ne
reikia nukirpt i peržydėjusių 
žiedų — žiedlapiams nudžio
vus, lieka g r ažus , rausvai 
rudas vidurėl is , kur io sėk
lomis ypač gardžiuojasi ma
žieji g iesmininkai . Beaižy-
dami ežiuones sėklinę, jie daž
nai aplinkui pr ibarsto sėklų ir 
taip augalas „pasirūpina" sa
vo t ę s t inumu. Ežiuones ne
reikalauja daug prieštaros, 

todėl labai lengva jas auginti 
ir džiaugtis visą vasarą. 

DAUGIAVARDĖ G Ė L Ė 
Lietuviškai šis augalas va

dinamas paprastai — monar-
da, pagal lotynišką jo pavadi
nimą — monarda didyma. 
Tačiau angliškai j is tur i eilę 
vardų: „Beebalm". „Berga-
mot". ,.Oswego tea" ir, žinoma, 
„monarda". Tai daugiametis 
augalas, žydintis violetiniais, 
raudonais, kar ta is (retai) bal
tais žiedais, pačiose aukš to 
augalo v i ršūnėse . Lapai ir 
žiedai — skania i kvepia. 
Augalo tėvynė — Šiaurės 
Amerika. Monardas ypač ver
tino Amerikos indėnai — ne 
tik virdavo jų arbatą, bet var
todavo, kaip vaistažoles nuo 
peršalimo (dėl to ir pavadini
mas „Oswego tea"). Beje, ir 
dabar kai kurios arbatos rūšys 
paskaninamos monardomis. 

Monardoms pat inka saulė
ta vieta, pakankamai drėg
mės. Lapai arbatai skinami ir 
džiovinami prieš p r a d e d a n t 
augalui žydėti. Monardų žie
dai vilioja drugelius, kalibrius 
(hummingbirds), ypač bites — 
dėl to ir angliškas pavadini
mas „Beebalm". M onarda 
dauginama sėklomis, bet tur i 
ir požeminius šakniastiebius, 
kurie padeda augalui plisti — 
kartais per daug — todėl rei
kia jį kontroliuoti. Beje. rr.r-
nardų lapai (kaip zinijų, kark
liukų ir kai kurių kitų gėlių" 
nuo drogmcs pabaltuoja. pasi
dengia pelėsiu „milteliais", 
todėl, mnnarda; peržydėju*. 
reikėtų stiebus nu;.;.; :*; Kooe 
:K: pat žrmes — įit ve! atžois. 
jau be ppirsių 

Kardinolo V. Sladkevičiaus 
memorialinio buto svetainėje 
Kaune vasario 22 d. pran
ciškonų brolio Arūno Peškaičio, 
OFM, skaityta paskaita „Baž
nyčios vaidmuo visuomenės 
kovoje su ant isemit izmu ir 
ksenofobija" virto gyva, įdomia 
diskusija dabartiniu metu ypač 
aktualiu tolerancijos, kaip pozi
cijos išraiškos, klausimu. Ren
ginio par tnerė - projekto 
„Operacija Žabotinskis" Baltijos 
šalyse koordinatorė Sigrida 
Eilevstijonn, išdėsčiusi savo 
pasirinktą gyvenimo misiją 
kovoti su ant isemit izmu pa
saulyje, - prieš metus atvykusi į 
Lietuvą rado nemažai bendra
minčių. Savo poziciją del pernai 
metų ^Respublikos" laikraštyje 
išspausdintų kar ika tūrų , pa
šiepiančių žydų tautybės 
žmones, vieni pirmųjų pareiškė 
broliai pranciškonai Arūnas 
Peškaitis ir Julius Sasnauskas, 
draugijos „Atminties namai" 
atstovai. Ši organizacija gaivina 
žydų tautos istorinę atmintį, 
ieško veiksmingų kovos su an
tisemitizmu būdų, plėtoja dia
logą tarp krikščionybės ir 
judaizmo. 

Tokia veikla, pasak br. A. 
Peškaičio, yra kiekvieno krikš
čionio priedermė, nes Bažnyčia 
niekada jokia savo ištarme ir 

jokiu savo mokymu neskelbė 
antisemitizmo, t.y. priešiškumo 
žydų tau ta i . Be abejo, ilgaamžis 
bažnyt in is ant i judaizmas su
darė sąlygas antisemitizmo plė
trai . Katalikų Bažnyčia pripaži
no, kad ant i judaizmas buvo 
didžiausia klaida, kad jis su
darė sąlygas antisemitizmui, ir 
dėl to reikia apgailestauti. Šiuo 
metu Bažnyčioje vyksta inten
syvus dialogas su judėjais. Kaip 
vieną iš ger iausių pastarojo 
laiko žinių A. Peškait is pa
minėjo r ab inų maldą popie
žiaus Jono Paul iaus II sveikatos 
intencija ir padėką šv. Tėvui už 
pas tangas , grįžtant prie krikš
čionybės šaknų ir ištakų, plėtoti 
tarpreliginį bendravimą ir tar
pusavio suprat imą. Šiuo atžvil
giu, pa sak prelegento, ypač 
reikšmingas 2004 m. pasirodęs 
Popiežiškosios Biblijos komisi
jos dokumentas „Žydų tauta ir 
jų šventieji Raštai krikščionių 
Biblijoje". Šis dokumentas 
daugeliu atžvilgių yra gairės, 
kaip Bažnyčia galėtų aktyviai 
visuomenėje reikštis, kad anti
semitizmo ir ksenofobijos ap
raiškų bu tų mažiau. Brolio 
Arūno tvir t inimu, netolerancija 
svetimam arba kitokiam nesu
derinama su krikščionių tikė
j imu. Atvirkščiai , krikščionys 
turėtų ryžtingai žengti žingsnį. 

atveriantį kelią atvirumui. Br. 
A. Peškaičio nuomone, Bažny
čia, pradedanti nuo savo ben
druomenės, privalėtų veikti 
visuomenėje per įvairias pilie
tines organizacijas ir jos balsas 
turėtų būti girdimas pirmiausia 
tada, kai žmogus atmetams dėl 
savo kultūros, religijos, tauty
bės, kai yra žeminamas ir įžei
dinėjamas. Bažnyčia turė tų 
prisidėti gaivinant tautos at
minti ir ypač gujant daug 
moralines žalos nešantį išanks
tinį nusistatymą. 

Šioms lektoriaus mintims 
pritarė ir arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, priminęs pogrin
džio Bažnyčios veiklą leidžiant 
„LKB kroniką", kai buvo akty
viai bendradarbiaujama su 
žydų intelektualais. Toks eku
menizmas turėtų gyvuoti ir 
laisvės dienomis, juolab kad yra 
sąlygos ir galimybės, tereikia 
įveikti netoleranciją, išankstinį 
nusistatymą, visų šalių ir tautų 
bendrą priešą pragmatizmą, o 
svarbiausia - pyktį savo širdy
je. Arkivyskupas, pri taręs ir 
lektoriaus, ir kalbėjusiųjų min
čiai, jog tolerancija yra aiški 
asmens pozicija ir idealistinis 
siekis, palinkėjo visiems brandi
namą gėrį skleisti aplinkoje. 

BŽ. 
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LENKIJOS PRIMAS 
LEIDO PRIIMTI KOMUNIJĄ I RANKĄ 

Lenkijos primas kardinolas 
Jozef Glemp paskelbė, kad 
komuniją galima priimti į ranką 
Varšuvos arkivyskupijoje. Tai 
buvo paskelbta vasario 13 d. 
Varšuvos arkivyskupijos baž
nyčiose perskaitytame. Eucha
ristijos temai skirtame ganyto
jiškajame Gavėnios laiške. 
Laiške skelbiama, jog komuniją 
priimti į ranką bus galima nuo 
Didžiojo ketvirtadienio, kovo 25 
d. Varšuvos arkivyskupas kar
dinolas J. Glemp pirmasis iš 

N E ASTRAI , O R A T I L I A I 
K l a u s i m a s . Mes papras

tai šias gėles vad iname as
t ra i s , dabar sužinojau, kad 
lietuviškai jos vadinasi rati
liai. Ar tai tie patys? 

A t s a k y m a s . Ir aš neseniai 
sužinojau, kad visgi as t ra i yra 
„ne astrai", o ka ip sakote — 
rati l iai . Žinoma, ta i g ražus 
pavadinimas ir t ikra i l ietu
viškas. Angliškai gėlės vadi
namos „aster", lot. Calliste-
phus, p r ik lausan tys Compo-
sitae šeimai. Lotyniškas pava
din imas kilęs iš gra ik iško 
žodžio „kaili", ku r i s reiškia 
gražus (as t ro žiedai t ik ra i 
gražūs) ir „ s t e p h a n o s " — 
vainikai, taigi — ratiliai — 
„gražūs vainikėliai". Augalo 
tėvynė Kinija ir Japonija, į 
Europą a tvežt i aš tuoniol ik
t a m e š imtmetyje . Augalas 
vienmetis , d a u g i n a m a s sėk
lomis. Yra įvairių įvairiausių 
rūšių: p i lav idur ių . tuščiavi
durių, žemaūgių, garbanotų.. . 
O žiedų spalvos — kokių tik 
galime įsivaizduoti, net kelių 
spalvų v i ename žiede. Ta; 
labai populiari gėlė, žydinti 
visą vasarą (iki pa t šalnų). 
Mėgsta saulės šviesa. derlingą 
žemę. nuniatinc -irfcrre. ne* -
esmes rn*:ua: norą -aha. o-pu-
Tinka sk'.ntoms nunkštems. 

Lenkijos vyskupų davė leidimą 
komuniją pr i imti į ranką. 
Naujienų agentūrai KAI kardi
nolas Glemp teigė, kad galimy
bė priimti šventąją komuniją į 
ranką gali padidinti pagarbą 
Eucharistijai. J i s sakė. kad ypač 
Eucharistijos metais šiuo lei
dimu priimti komuniją į ranką 
siekia sus t ipr in t i tikinčiųjų 
meilę komunijai. Jis taip pat 
primine, kad komunijos priėmi
mo į r anką būdas įprastas 
kitose pasaulio šalyse. 

Atsiliepdamas į nuomones, 
priešingas komunijos priėmi
mui į ranką, kardinolas Glemp 
teigė, jog komunijos priėmimo į 
ranką būdas priimtinas „bran
daus ir tvirto tikėjimo" žmo
nėms. Pasak kardinolo, šio 
priėmimo būdo priešininkai „ne
pakankamai suvokia" Eucha
ristiją, neatsižvelgdami į tai, 
kad ji yra duonos pavidalo. 
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r SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

STATE FARM 
INSl RANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMQ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS ORAIDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai} 
OfY. Mgr Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

F R A N K 7. A P O ! IS 
3208 V2 Ut-*t95 St , 

Kvergreen Park. H. iSSfS 
Tel. 7n8-424-S*-4.7~3-58 1-8654 

WINDOW VVASHERS/GUTTER CLEANERS 
Mušt have ovvn car. Men & 

VVomen 1-3 person teams. Mon- , 
Sat 7am-Spm, full time or part 

t ime. Make J100+per person, PAID 
DAiLY No experience needed, wi l l 
t rain. Residential only/suburbs & 

city. Come today & start tomorrovv. 
Pnme Time Window Cleaning. Inc. 
S'TFirCblf Rd #208 Arlington WT. 

(Ariington Office Sauare) 
!90 to ArtHts.Rd, Nort to Gorf, SE 
comer. Across from Valli Produce. 

Ask for Will. 

IŠNUOMOJA 

VVoodr idge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. ! mieg.—S670-S710; 

2 mieg. — S770-S810. 
T e l . 630-910-0644. Janą. 

Posit ions available in VVisconsin, 
Indiana, and Colorado. 

Experienced Canegivers only. 

Driving skiils and good English 

required. Cali 262-675-8044 

xpressi+orj 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-585-9500 

1-800-775-SEND 
«J)**»t«1fcwn 

ta-v u --^st: . iasssjii. i i i : 

» . - ; v n , esteev. 
^tLv. vis** j3s»jlc žate 

AlrFr&ght 

Ihjcttng 
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Pasaulio naujienos 
(Remtantis AFP, Reuters, AP, fenecfeut, ITAR-TASS BNS 

žinių agemfcų pranešimais) 

EUROPA 

RYGA/TALINAS 
Europarlamento deputatas 

nuo Estijos Toomas Hendrik II-
ves, kalbėdamas Rygoje vyku
sioje konferencijoje ,,Hitler-Sta-
lin paktas šiandien: teisiniai 
aspektai ir atsakomybė", nuro
dė, kad Rusija, nuolatos prie
kaištaudama Baltijos šalims, 
nori sumenkinti jų įtaką Euro
pos Sąjungoje (ES), ir jai tai pa
vyksta. Jo nuomone, Rusija ig
noruoja, keičia ir užmiršta isto
riją, siekdama savo politinių 
tikslų. J is pažymėjo, kad jei Ru
sija kada nors pripažins Molo-
tov-Ribbentrop paktą buvus ne
teisingą, jai teks pripažinti ir 
okupacijos padarinius. „O tuo
met bus beprasmiška ginti tau
tinių mažumų interesus Balti
jos šalyse", paaiškino Estijos 
politikas. 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI 

per pirmąjį sekmadieninį palai
minimą iš savo apar tamentų 
lango žvelgdamas į Šv. Petro 
aikšte paragino gerbti žmogiš
kąjį orumą darbo vietose, taip 
žmonėms primindamas apie ge
gužės 1-osios šventę. Kreipda
masis į aikštėje sekmadieninio 
palaiminimo išgirsti susirinku
sią daugiau kaip 50.000 piligri
mų minią, naujasis popiežius 
taip pa t perdavė nuoširdžiau
sius sveikinimus stačiatikių 
Bažnyčioms, kurios šį sekma
dienį šventė Velykas. 

KIJEVAS 
Gegužės 1-ajai skirto kai

riųjų jėgų mitingo Kijeve daly
viai paragino vienytis į galingą 
kairiųjų frontą prieš dabartinę 
Ukrainos vadovybę. Apie ta i 
kalbama nutarime, kuris buvo 
priimtas Nepriklausomybės 
aikštėje susirinkusių kairiųjų 
mitinge. Jame kalbėjęs šalies 
Komunistų parti jos vadovas 
Petro Simonenko pareiškė, kad 
„šiandien visuose Ukrainos 
miestuose bus nuspręsta baigti 
kurti vietos lygiu kairiųjų fron
tą". Komunistų vadovas taip pat 

pažymėjo, kad „prezidento rin
kimai baigėsi, tačiau kova tęsia
si". Pasak jo, praėjusiuose rinki
muose „oligarchai nugalėjo Uk
rainos liaudį". 

KOPENHAGA 
Kopenhagoje pirmadienį 

prasidėjo teismo procesas, ku
riame dėl žiauraus elgesio su 11 
irakiečių kalinių praėjusiais 
metais teisiama viena danų ka
rinės žvalgybos karininkė ir ke
turi karo policininkai. Tai pir
masis Danijoje teismo procesas, 
kuriame kariškiai yra kaltina
mi pažeidę Ženevos konvenciją 
dėl civilių apsaugos karo metu. 
Visiems penkiems pareigūnams 
gresia kalėjimo iki vienerių me
tų bausmė. Kariams pateikti 
kaltinimai pareigų nevykdymu 
už tai, kad ilgai trunkančių tar
dymų metu jie vertė kalinius 
klūpėti, nedavė jiems maisto ir 
vandens , neleido pasinaudoti 
tualetu. 

JAV 

J U N G T I N Ė S TAUTOS 
Pasaulio valstybių užsienio 

reikalų ministrai pirmadienį 
prasidėjusioje konferencijoje 
mėgina atgaivinti prieš 35 me
tus įsigaliojusią branduolinio 
nusiginklavimo sutartį, kuriai, 
kaip teigia Jungtinių Tautų (JT) 
generalinis sekretorius Kofi An-
nan, mestas rimtas iššūkis. JAV 
per mėnesio trukmės konferen
ciją, kuri, regis, atsidūrė akla
vietėje dar nė neprasidėjusi, no
ri daugiausia dėmesio skirti Ira
kui ir Siaurės Korėjai. Tačiau 
dauguma valstybių skundžiasi, 
kad branduolinės valstybės, pir
miausia — JAV ir Rusija, itin lė
tai imasi laikytis Branduolinės 
ginkluotės neplatinimo sutar
ties, kurioje jos raginamos lai
kytis savo branduolinio arsena
lo sunaikinimo kurso. 

ARTIMIEJI RYTAI Į 

BAGHDAD 
Baghdad ir jo apylinkėse, po 

sukilėlių įvykdytų daug gyvybių 

pareikalavusių automobilių 
sprogdinimų, irakiečių bei JAV 
pajėgos suėmė 84 įtariamus ko
votojus. Praėjusį ketvirtadienį 
ministrui pirmininkui Ibrahim 
Jaafari paskelbus, kad jis be
veik baigė formuoti Vyriausybę, 
Irako sostinėje sukilėliai suren
gė eilę mirtinų išpuolių. Penkta
dienį vien Baghdad buvo su
sprogdinta mažiausiai 12 auto
mobiliuose paslėptų bombų, šeš
tadienį — keturios, sekmadienį 
— dvi ir dar dvi — pirmadienį. 
Per šiuos išpuolius žuvo dau
giau nei 40 irakiečių saugumo 
pajėgų narių ir civilių gyvento
ju-

JERUZALĖ 
Izraelio Vyriausybės minis

tras Nathan Sharansky atsista
tydino — taip jis protestuoja 
prieš premjero Ariel Sharon pla
ną pasitraukti iš Gazos Ruožo. 
Buvęs Sovietų Sąjungos disi
dentas N. Sharansky, kuriuo ža
visi JAV prezidentas George W. 
Bush, Vyriausybėje buvo minis
tras be portfelio. N. Sharansky, 
kuris nėra parlamento narys, 
mano, kad A. Sharon pasitrau
kimo planas ..mažina galimybes 
sukurti laisvą palestiniečių vi
suomenę" ir didina terorizmą. 
N. Sharansky yra šeštasis mi
nistras, kuris per pastaruosius 
metus atsistatydina arba yra 
atleidžiamas dėl pasitraukimo 
iš Gazos Ruožo piano. 

AUSTRALIJA 

CANBERRA 
Australija į Iraką nusiųs 

specialią grupę, kurios užduotis 
bus pabandyti išvaduoti kovoto
jų pagrobtą australą, tačiau ne
sutiks patenkinti jų reikalavi
mų išvesti iš Irako pajėgas. 
Vaizdajuostėje, kuri sekmadienį 
buvo pristatyta naujienų agen
tūrų atstovybėms, matyti vyras, 
į kurį nukreiptas ginklas ir ku
ris sako esantis 63 metų austra
las Douglas Wood, gyvenantis 
Caiifornia ir vedęs amerikietę. 
D. Wood paragino JAV, Austra
liją ir Didžiąją Britaniją išvesti 
savo pajėgas. 

A. Bumbfauskas: suvokti Lietuvą Europoje t rukdo prisirišimas 
prie „kankl ių ir cepelinų" kultūros 

Atkelta iš 1 psl . 
Lietuva pradeda kažkur žy
giuoti ir pritapti bent jau prie 
Vidurio Europos lotyniškosios 
erdvės ir galų gale tampa inte
gralia šios Europos dalimi. Tai 
aš ir vadinu baroko Lietuva", 
aiškina A. Bumblauskas. 

Gausiai iliustruotoje istori
joje profesorius rašo apie pago
niškąją, europėjančią ir baroko 
Lietuvą, parodydamas, iš kur 
atsirado įvairūs dabarties, taip 
pat ir kasdieninės buities reiš
kiniai bei daiktai: šakutė, puo

delis, stalas, kėdė. 
„Tai, ko dabar nematau, 

'nepagaunu' , istorijoje ir ne
ieškau", teigia profesorius. 

Anot istoriko, barokas į Lie
tuvą atėjo beveik tuo pat metu 
kaip ir Vakarų Europoje, o tai, 
kad tuo metu Europa lengvai 
atpažindavo Lietuvą kaip savo 
dalį. — didžiulis Lietuvos lai
mėjimas. 

„Todėl ir sakau, kad archi
tektas Jonas Kristupas Glaubi
cas yra didžiausias mūsų diplo
matas, o kokie nors tuomečiai 

Lietuvos valdovai — tik menki 
politiniai veikėjai architekto J. 
K. Glaubico epochoje", teigia 
..Senosios Lietuvos istorijos 
1009-1795" autorius. 

Naują istorijos knygą auto
rius skiria visiems. Joje yra spe
cialus paragrafas vaikams, mo
terims, įvadas, kuriame dėsto
mi teoriniai dalykai gali būti 
įdomus humanitarinių mokslų 
specialistams, inteligentijai, o 
svarstymai apie diskutuotinus 
klausimus — knygos autoriaus 
kolegoms istorikams. 

Mokslininkai beveik neabejoja radę Radvilų šeimos palaikus 

Atkelta iš 1 psl . 
Tarp vyriškos ir moteriškos 

lyties suaugusių individų nėra 
vaikų palaikų, nėra ir jokių įka
pių. Tai, kad palaidojimuose ne 
visi individų kaulai, kad jie su
dėti ne anatomine tvarka, bei 
tai, kad kaip rodo anatominiai 
tyrimai, kai kurie kaulai prieš 
perlaidojant jau buvo apgraužti 
žiurkių (o tai įmanoma tik tuo 
atveju, jei palaidojama ne užka
sant žemėmis, o, tarkim, sarko
fage), rodo, kad surasti asmenys 
yra ne eilinių asmenų, o perlai
doti asmenys, paslepiant gar
bingiausioje bažnyčios vietoje. 

Žinodami, kad šią bažnyčią 
pasistatė Radvilos ir kad jie 
buvo čia palaidoti specialiai už
sakytuose sarkofaguose, bei at
sižvelgdami į tai , kad jokie šalti
niai nemini apie Dubingiuose 
palaidotų Radvilų palaikų per
laidojimus kitose Lietuvos vir
tose, galime spėti, kad archeolo
ginių tyrimų metu surasta ka

pavietė yra vieta, kur buvo pa
slėpti ;perlaidoti) Radvilų palai
kai. 

Specialistai atliko išanksti
nius trijų kaukolių sugretini
mus su tu r ima ikonografija. 
Istorinių duomenų ir kaulų ypa
tumų sutapimai jau dabar lei
džia teigti, kad tarp palaidotųjų 
yra Mikalojus Radvila Juodasis, 
jo žmona Elžbieta Sidlovecka-
Radviliene, Mikalojus Radvila 
Rudasis ir Jonušas VI Radvila. 

Istoriniai ir ikonografiniai 
duomenys taip pat suteikė daug 
vertingos informacijos apie Rad
vilų išvaizdą, ligas, gyvenimo 
būdą. Mokslininkai pasakojo, 
kad t a rp surastų palaidojimų 
tik viena moteris, kaip rodo an
tropologiniai tyrimai, yra gim
džiusi daugiau nei 1-2 kartus. 
Būtent istoriniai duomenys ro
do, kad vienintele iš Radvilų 
žmonų, kurios laidotos Dubin
giuose. Mikalojaus Juodojo žmo
na Elžbieta Šidlovecka turėjo 

keturis sūnus ir keturias duk
ras. 

Taip pat žinoma, kad Mika
lojus Radvila Rudasis ligomis 
ne itin skundėsi, tačiau Mikalo
jus Radvila Juodasis priešingai 
buvo gana apkūnus, sirgo poda
gra, nuolat skundėsi dideliu 
dantų skausmu ir taip toliau. 
Tuo tarpu pagal vieną archeolo
gų rastą kaukolę mokslininkai 
nustatė, kad prieš mirtį jam bu
vo iškritę keli krūminiai dantys. 

Žurnalistams pasiteiravus, 
kodėl taip ilgai buvo slepiamas 
šis atradimas nuo visuomenes, 
mokslininkai teigę bijoję apsi
juokti. 

..Atvirai pasakius, aš as
meniškai bijojau apsijuokti. 
Mes taip buvome susitarę savo 
tyrimų grupėje, kad tylėsime 
kaip vandens j burną prisisėmę. 
kol būsime visiškai garantuoti", 
ilgą tylėjimo apie atradimą prie
žastį aiškino archeologas A. 
Kuncevičius. 

Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė 

AtA 
STASĖ MAURUKIENĖ 

Mirė 2005 m. gegužės 1 d., sulaukusi 91 metų. 
Gyveno Fox River Grove, IL. 
Gimė Rudniki, Lenkijoje. Amerikoje išgyveno 56 me

tus. 
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Jūra te , 

duktė Asta Snarskienė ir a.a Halinos Tilindienės šeimos; 
9 anūkai, 13 proanūkų bei kiti giminės. 

A.a. Stasė buvo žmona a.a. Kazimiero. 
Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 3 d. nuo 4 

v.p.p. iki 8 v.v. Kahle-Moore laidojimo namuose, 403 Sil-
ver Lake Rd., Cary, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 4 d. Atsisveiki
nimas 10:30 v. ryto. Iš laidojimo namų velionė bus atly
dėta į St. Peter&Paul bažnyčią, kurioje 11:30 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota St. John's kapinėse, Fox River Grove, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

L i ū d i n t i š e ima 

Laidotuvių direkt. Kahle-Moore FH Tel. 847-639-3817 
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Gimusi ir augusi Kražiuose, jaunystę praleidusi Lie
tuvoje, prieš 57 metus atvykusi į Ameriką, gyvenusi Či
kagoje ir Phoenbc, AZ, eidama 96 metus, 2005 metų ba
landžio 27 d. Phoenbc, AZ, mirė 

AtA SOFIJA MATUTYTĖ 
LIUBARTIENĖ 

Nuliūdę liko: sūnėnai ir dukterėčios su artimaisiais 
— Gražutis ir Ginutis Matučiai, Ramutė Matutytė-Ei-
chorst, Audronė Matutytė-Gulbinienė, Zita Barauskaitė-
Cicėnienė, Virginija Barauskaitė-Saulienė Amerikoje. 
Lietuvoje — Elena Paulauskienė, Nijolė Radžiūnienė, 
draugai Gilanda su seserimi Milda ir Kaziu Matoniai, 
Rita ir Adolfas Martinaičiai. 

Velionė buvo a.a. Vlado žmona. 
Sofija bus pašarvota antradienį, gegužės 3 d. Sunland 

Memorial Park, Phoenbc, AZ. 
Trečiadienį po šv. Mišių laidotuvės Phoenix, AZ, ka

pinėse. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

pasimelsti už Sofijos vėlę. 

Nuliūdę g imina ič i a i 

Sunland Memorial Park FH 15826 North Del Webb 
Bld. Sun City, AZ 85351 tel. 1-623-933-0161 

A t A 
STASEI MAURUKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vaikus ASTĄ ir 
ALGĮ su šeimomis bei kitus gimines ir artimuo
sius. 

Jono Mauruko ir Ignatonių šeimos 

AtA 
JANINA LISAUSKIENĖ 

ČIŽAITĖ 
Staiga mirė namuose, Palos Hills, 2005 m. balandžio 

28 d., sulaukui 83 metų. 
Gimė 1922 m. sausio 5 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Jani

na Lietuvoje buvo pradėjusi studijuoti mediciną, bet ka
ras sutrukdė jos planus ir ji perėjo į akušerių mokyklą. Po 
kiek laiko įstojo ir baigė gailestingų seserų mokyklą. Karo 
metu, su mažu sūneliu Sauliumi ir vyru Vytautu pabėgo 
į Prancūziją, kur gimė jiems antras sūnus Jonas. Iš 
Prancūzijos emigravo į Venezuelą ir apsigyveno Barkisi-
meto miestelyje, kur jiems gimė duktė Margarita. Janina, 
pramokusi ispanų kalbos, įsidarbino vietinėje ligoninėje 
kaip gailestinga sesuo. 1960 m. gruodžio 24 d. visa šeima 
emigravo į Čikagą. Čia Janina, pramokusi anglų kalbos, 
dirbo gailestinga seserim įvairiose ligoninėse. Išėjusi į 
pensiją, giedojo Apreiškimo parapijos chore, dalyvavo 
draugų būrelyje lošdama kortom, keliavo į savo numylėtą 
gimtinę ir lankė sūnų ir jo šeimą Kalifornijoje. Visada 
buvo linksma, draugiška ir nuoširdi su visais. Jos 
užkrečiamas juokas ir pozityvus nusiteikimas, visus pra
linksmindavo ir džiugindavo. Nors ir būdama viena, ne
pamiršo padėti giminėms Lietuvoje ir Lenkijoje. Dažnai 
aukojo ir rėmė įvairias organizacijas ir labdaros prašan
čius. 

Jos labai pasiges: sūnus Saulius Lisauskas su žmona 
Regina; anūkai Gitą Leighton su vyru Edvardu ir pro-
anūkėlis Tomukas bei Tadas Lisauskas su žmona Laura: 
duktė Margari ta Piaskovvy su vyru Walter ir anūkai Lisa 
ir Antanas Piaskovvy, a.a. sūnaus Jono žmona Marianne 
Lisauskienė ir anūkai Erik, Peter ir Ingrid Lisauskas. Ja
nina labai pergyveno savo sūnaus a.a Jono mirtį vos prieš 
keturis mėnesius ir dabar jie abu kartu džiaugiasi Dievo 
globoje. 

Prisiminti ir pagerbti a.a Janiną kviečiame penkta
dienį, gegužės 6 d. nuo 3 v p.p. iki 9 vai. v. Petkus Le-
mont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, 
IL. 

Atminimo šv. Mišiom prašome visus draugus ir arti
muosius susirinkti šeštadienį, gegužės 7 d. 10 vai. r. Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdint i še ima 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, 
Tel: 800-994-7600 arba wwwpetkusfuneraihomes.com 

A t A 
ALEKSANDRAI ČEREŠKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą JONĄ, 
dukras RITĄ STOPIENĘ su šeima ir MILITĄ 
LAURAITIENĘ bei kartu liūdime. 

Halina, Tomas ir Jonas Daugirdai 

Izraelio miestai iškilmingai žengia į vandenį 
Amerikos ir Lietuvos žmo

nėms vietos gyventi netrūksta. 
Tačiau yra tautų, kurioms to 
gero trūksta. Japonai, neišsitek
dami savo salose, ėmė keliauti į 
jūrą — statyti ten dirbtines 
salas, kuriose išdygs ne tik na
mai, bet ir įsikurs oro uostai. 
Šio užkrečiamo pavyzdžio pa
gauti, į jūrą ketina žengti ir žy
dai, kuriems gyventi tinkamos 
teritorijos Dievas irgi pašykš
tėjo. 

Izraelio technologijos insti
tuto (Israel Institute of Tech
nology) parengtas įspūdingas 
projektas numato pastatyti dvi 
„tipines" dirbtines lašo formos 
salas. Kiekviena jų investuoto
jams kainuos maždaug po mili
jardą dolerių. Nepaisant to, kad 
ši suma atrodo milžiniška net ir 
gana turtingai Izraelio valsty
bei, šios idėjos autoriai tikina, 
kad visos išlaidos greitai sugrjš 
naujose žemėse pastačius pra
bangius įstaigų pastatus, oro 
uostus ir brangius miegamuo
sius rajonus su pastoviu jūros 
vaizdu pro langus. Pagal planą 
šie techninės minties stebuklai 
bus sujungti su žemynu kilo
metriniais tiltais, o povande
ninių tunelių sistema užtikrins 
nenutrūkstamą susisiekimą 

tarp salų. Tokiu būdu, kiekvien
as iš šių žmogaus rankų su
kurtų sausumos lopinėlių ne tik 
aprūpins dvidešimt tūkstančių 
žmonių patogiais būstais ir 
dešimt tūkstančių žmonių dar
bo vietomis, bet ir kasdien pri
t rauks apie dvi dešimtis tūks
tančių turistų. 

Tačiau už viską reikia mo
kėti. Ekologų nuomone, dirb
tinių salų sukūrimas gali labai 
neigiamai atsil iepti Izraeliui 
priklausančiam Viduržemio jū
ros krantui . Beveik garantuota, 
kad bus sutrikdyta smėlio ma
sių judėjimo trajektorija, kuri 
kaip tik formuoja, galima sakyti 
— maitina pakrantės pliažus. 

Beje, Lietuvoje Palangos 
pliažai dėl to jau dabar labai 
kenčia. Specialistai vardija ke
lias mūsų pakran tės irimo 
priežastis: bunos pašalinimą iš 
po Palangos jūros tilto, o pa
prasčiau kalbant, akmenų išrin
kimą iš po buvusio tilto, pa
liekant ten tik gelžbetoninius 
polius Kita priežastis — akty-
vėjantys uragana i , iš kurių 
smarkiaus ias , berods, buvo 
Anatolijus... Kol kas problema 
sprendžiama laivais vežant 
Klaipėdos uosto gilinimo metu 
iškastą smėlį į Palangos plia

žus. Specialistų nuomone, toks 
gelbėjimo būdas šiek tiek nau
dos duoda. 

Grįžkime į Izraelį. Be 
pakrantes pliažų gali nukentėti 
ir vietos vandenų gyvūnija, 
kuriai kažin ar patiks žmonių, o 
dar labiau jų oro uostų kai
mynystė. Beje, dėl smėlio pro
jekto autoriai tikina, kad šią 
problemą galima išspręsti gana 
nesunkiai . Perkel t i penkias
dešimt — du šimtus tūkstančių 
kubinių metrų smėlio nuo salų į 
nukentėjusius pliažus net ir blo
giausiu atveju salų savinin
kams kainuotų po milijoną do
lerių per metus. Anot projektuo
tojų, tai juokingi pinigai. 

Bet kuriuo atveju Izraelio 
ministrų kabinetas 
jau įtraukė projek
to techninio pa
grindimo svars
tymą į savo darbot
varkę ir matyt jau 
po kelių mėnesių 
investuotojai gaus [ 
vyriausybės palai
minimą. Tiesa, 
mokslininkai iš 
anksto perspėja, 
kad galės garan
tuoti sėkminga 

" ^ Artimiausiu metu pne Izraelio z;idam projekto baigtį tik . . . . F * dvi tokias salas. 

tuo atveju, jei vyriausybė jiems 
patikės koordinuoti projekto 
realizavimą. Šis noras visiškai 
pagrįstas: finansines kompani
jos, kurios užsiims praktiškais 
projekto realizavimo reikalais, 
greičiausiai pasistengs suma
žinti išlaidas, statydamos šias 
salas. Vadinasi, vadovaujantis 
trumpalaike ekonomine logika, 
kompanijos pasistengs nepaste
bėti kai kurių ekologijai ne
palankių momentų, jeigu tai 
padės sutaupyti vieną kitą mili
joną dolerių. Užtat moks
lininkai bus nešališki. Bent jau 
teoriškai. 

Paruošė 
Anatoli jus L a p i n s k a s 

http://wwwpetkusfuneraihomes.com
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GOJE DZŪKIJOS SOSTINĖS KOLEKTYVAS PRADŽIUGINO ČIKAGOS LIETUVIUS 

FAUSTO STROLIOS MUZIKINĖS 
kūrybos koncerto, vyksiančio 
gegužės 15 d., pirmoji dalis pra
sidės 11 v.r. šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Visos misijos choro 
giedamos šv. Mišių dalys bus 
komp. Fausto Strolios kūrybos. 
Antroje dalyje, 12:30 v.p.p. -
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont, Lietuvių fondo 
salėje. Koncertas prasidės kon-
tata ,suledėjusiomis lūpomis" 
ir salės durys bus uždarytos tol, 
kol kontata nesibaigs. Prašome 
nevėluoti į renginį ir dalyvauti 
šiame ypatingame koncetre. 

GEGUŽĖS 3 D. SUEINA 64 
metai, kai kun. Antanas Za
karauskas, buvęs Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos klebo
nas, buvo įšventintas į kunigus. 
Seselės kazimierietės sveikina 
kunigą Antaną ir linki jam 
Dievo palaimos ir daug Dievo 
malonių. Taip pat dėkoja ku
nigui už jo pasišventimą Dievui 
ir jo tarnystę žmonėms per 
šiuos 64 metus. 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
bažnyčioje gegužės 8 d., sekma
dienį, po 10:30 v.r. šv. Mišių 
Marąuette Park ir Čikagos 
Pietvakarių LB valdyba kviečia 
visus į parapijos salę, paminėti 
Motinos dieną ir įstojimo į ES 
bei NATO metines. Šiai dienai 
pažymėti vyks programa ir 
pietus. Vėliau organizuotai 
autobusais vyksime į Ekume
nines pamaldas, kurios vyks 
Švento Vardo katedroje. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis ruošiami Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadienį, gegužės 7 d., 8 
v.r. Pamaldos įvyks po Kristaus 
Dangun žengimo šventės prieš 
pat Motinos dieną. Kokią reikš
mę galime tame įžvelgti? Atsa
kymas į šį klausimą - tai šių 
pamaldų tema. Visus nuošir
džiai kviečiame. 

XXIII LB KULTŪROS PREMIJŲ 
teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: 
dailės - Dalia Šlenienė, žurnal
isto - Danutė Bindokienė, 
teatralo - Vitalija Pulokienė, 
muziko - Faustas Strolia, radijo 
programų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimiene. Premijų teikimo 
švente įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasira
šytame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154 iki 
rugsėjo 1 d Premijų mecenatas 
- Lietuvių fondas. 

ALDONA AISTIENĖ ATVYKSTA Į 
Čikagą ir dalyvaus bei pasi
dalins prisiminimais apie savo 
vyrą. lyriškų eilių poetą Joną 
Aistį, jo raštų knygos sutiktu
vėse gegužes 22 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. Poe
tas Aistis plačiai paminė tas 
Lietuvoje 2004 metais, jo šimto-
jo gimtadienio proga. Mums 
išeivijoje teko palaukti viene
rius metus. Sutiktuves rengia 
JAV LB Kultūros taryba ir kvie
čia visuomenę apsi lankyt i ir 
pagerbti iškilų rašytoją ir poetą. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAURAGĖS 
klubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks gegužės 5 d., ketvirta
dienį, 1 v.p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. 

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

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

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
t ada kviesime apsi lankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
tur t ins „Sodžiaus" kapela . 
Bilietus galima įsigyti iš anks
to, skambinant Onutei Smil-
gienei. tel. 708-226-9482. 

ALTO VALDYBA PRANEŠA, KAD 
spalio 21 - 23 dienomis Čika
goje vyks Amerikos lietuvių 
Kongresas. Kongrese bus spren
džiami ateities veiklos planai ir 
paminėta ALTo 90 metų sukak
tis. Šiuo metu ALTas apjungia 
17 centrinių JAV lietuvių orga
nizacijų. Organizacijos, telkini
ai ir pavieniai asmenys kviečia
mi remti Kongresą ir įsijungti į 
jo ruošą. Kreiptis: Lithuanian Ame
rican Council, 6500 S. Pulaski 
Rd„ Chicago. IL 60629. tel. 773-
735-6677, faksas 773-735-3946. 
el-paštas: AltCenter@aol.com. 

DRAUGAS 
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Balandžio 30 d. Pasaulio lietuviu centre, Lemont, vyko 42-asis 
metinis i ! narių suvažiavimas. Suvažiavimo dienotvarkėje buvo 
numatvta: nauju I.F Tarybos nariu rinkimai, rinkimai i Kontrolės 
komisiją bei naujų įstatų tvirtinimas. Ar pavyko pagaliau sutarti 
Lietuviu bendruomenės ir Lietuviu fondo atstovams dėl įstatu 
pakeitimo? Apie tai sužinosite šią savaite, perskaitė išsamu straip-
snj-reportaža iš suvažiavimo. 

Alytaus miesto liaudies dai
nų ir šokių ansamblis „Dai
nava" balandžio 2 d. vakare pa
sirodęs Jaunimo centro scenoje 
ne vien tik pradžiugino, bet ir 
sušildė čikagiečių širdis atlikta 
turininga bei smagia programa. 

J a u antrą kartą Amerikos 
lietuvių sostinėje koncertavęs 
Dzūkijos sostinės kolektyvas čia 
sugebėjo sudominti ne taip jau 
didelį žiūrovų būrį, kurie 
negailėjo svečiams ilgų plojimų. 

Trims savaitėms į Dėdės 
Šamo žemę gastrolėms atvykęs 
šis neeilinis l iaudies meno 
propaguotojas, pr iklausantis 
tarptautinei folkloro asociacijai 
(CIOFF) plačiai koncertuoja 
visame pasaulyje, daugiausia 
nelietuvių tarpe. 

Nuo įsikūrimo dienos — 
1977-ųjų metų, šis ansamblis 
atlieka autentiškas ir stilizuo
tas lietuvių liaudies dainas bei 
šokius, groja nacionaliniais 
instrumentais: skudučiais, bir
bynėmis, skrabala is , kanklė
mis, yra surengęs per 1,200 
koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. J a u penktą kartą jis 
atvyko į JAV. Koncertavo Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Ispanijoje, Graikijoje, Skandi
navijoje, Vietname ir kitur. 

Šiame kolektyve yra susi
būrę per šimtą įvairaus am
žiaus ir skirt ingų profesijų 
žmonių. Čia yra gera mokykla, 
ypatingai j aun imui , ugdyti 
liaudies meno tradicijas ir meilę 
savo kraštui , jos žmonėms. 

A t v y k o s u m a ž i n t o s 
a p i m t i e s 

Šis kolektyvas į tolimas 
keliones važiuoja mažesnės 
apimties, nes didžiulės išlaidos 
tai priverčia daryti. Šį kartą 
Čikagoje matėme tik 25 asme
nis, tačiau ir jie parodė gal dau
giau negu kai kurie skaitlinges-
ni vienetai. 

Čikagos koncerte matėme ir 
girdėjome 6 dainininkus, 7 
muzikantus, o taip pat ir šokėjų 
buvo nemaža. J ie čia pasikeis
dami šoko, dainavo bei grojo. 
Muzikantai turėjo daugiausia 

darbo, nes jiems beveik ištisai 
reikėjo pasireikšti. Žiūrovus 
gerai nuteikė ansamblio jau
nuolis, kuris sugrojo vieną 
kūrinį skrabalais. 

Atvykę į Čikagą tik penkta
dienio vakare, beveik be poilsio 
kitą dieną turėjo koncertuoti 
Jaunimo centro scenoje, nors 
kelionės nuovargio žymių pro
gramos pradžioje pas energin
gus alytiškius nesimatė. 

Pradėję programą „Kepu
rinės" šokiu, pirmąją jos dalį 
baigė liaudies šokių pyne. Po 
pertraukos pirmiausia sušoko 
„Klumpakojį", koncerto pabai
goje — nuskambėjo „Atsisveiki
nimo daina". 

Pasibaigus programai, aly
tiškiai kartu su žiūrovais su
dainavo „Lietuva brangi", o 
tada prasidėjo sveikinimai. 
Kalbėjo vienas iš rengėjų — 
Jaunimo centro tarybos pirm. 
Vaclovas Momkus, valdybos 
pirm. Milda Šatienė. Jie dėkojo 
„Dainavos" nariams už gražią 
programą. 0 svečių atstovas 
Romualdas Ambroževičius ne
pagailėjo gražių žodžių rengė
jams ir jiems įteikė dovanėlių. 

Vėliau buvo susirinkta Jau
nimo centro kavinėje, kur vyko 
vakarienė ir pabendravimas. 
Alytiškiai jautėsi šiek tiek nu
vargę, nes prieš parą buvo išlipę 
iš lėktuvo, o kitą dieną jų laukė 
kelionė į Cleveland ir pasirody
mas tenykščiams lietuviams. 

„Dainavos" ansamblio tary
bos pirm. R. Ambroževičiaus 
teigimu, pagrindinė svečių iš 
Lietuvos kelionės Amerikoje 
misija — koncertai Tenneessie 
valstijoje esančiame pramogų 
parke (ten jie pasirodė 4 kartus 
per dieną po pusvalandį ba
landžio 6 —18 dienomis. 

Savo vizitą Amerikoje dai-
naviečiai užbaigia Floridoje. 
Gana didelis koncertas buvo 
numatytas balandžio 23 d. St. 
Petersburg, FL. 

Atrodo, kad .Dainavos" misi
ja Amerikoje pavyko gerai. Jie 
džiaugiasi pasisekimu Dėdės Ša
mo žemėje ir gali atsipūsti po var
ginančios, bet mielos kelionės. 

E d . Šu l a i t i s 

SKELBIMAI 

Korteles 
skambinimui j Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-

• nai nesuveikia. Paskut inės 
'. minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 

! net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
\ įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas intemetinio tipo, o ne 

: telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 

• LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
! ar mobilaus telefono TIK 11,9 
i ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
• mėnesinių mokesčių, jokių 
: papildomų kodų. Išklotinę 
: gaunate su savo vietine 
• sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 

: Dėmesio! Jkainis galioja tik 
i naujiems klientams! 

.Dainavos" šokėjai. 

SPAUDOS APŽVALGA 

"Lik* a Friend of ihr Famtly.,.ever mnce 1924' 

nEVVS-HERALD 
50' 

Ketvirtadienio, balandžio 
28 dienos ,,Southwest News -
Herald" rašoma apie fotografą 
Joną Kuprį, kurio asmeninė 
paroda ..Lietuviai Amerikoje" 
balandžio 22 d. buvo atidaryta 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje. 

Trumpai pažvelkime į 
straipsnį. J ame pasakojama, 
apie Jono Kuprio susidomėjimą 
šiuo menu ir pirmąją patirtį. 
Apie tai, kaip. dar būdamas 
vaiku, labai mėgo žiūrėti sene
lio fotografijų albumą. O, nu
sipirkęs pirmąjį fotoaparatą, 
pradėjo pats fotografuoti. 

S. Kuprvs. V Ra/ma ir V. Kamantas suvažiavime. 
J Kuprio nuotr. 

Maldos ir Atminimo 
Diena Lietuvai 

Ekumeninės pamaldos prisimenant visus, 
kurie liudijo tiesą persekiojimo ir neteisybės akivaizdoje 

ŠVENTO VARDO KATEDROJE 
735 N. State Street. Chicago. IL 

Sekmadienį gegužės 8 d. 
3:00 v. p. p. 

I)ah * a uja Jungtinis lietuvių choras 

Kviečia Lietuvių Ekumeninis Forumas 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija 

Amerikos Lietuvių Taryba 
Lietuvių Bendruomenė 

Susitelkusios Čikagos Lietuvių organizacijos 
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. .Nuotraukos - tai ištisa 
istorija. Jomis aš stengiuosi 
papasakoti žmonėms apie pra
eities įvykius", laikraščio foto
reporteriui Bob Schultz, daly
vavusiam parodos atidaryme, 
sake Jonas. 

Straipsnyje ..Pictures Tell 
I/)cal Stories" taip pat rašoma, 
kad Jonas Kuprys yra įam
žinęs dr. Martin Luther King 
1966 m.. Marąuette Park apy
linkėje, o prieš kelis metus va
žiavęs į Romą, kur padarė 
nuostabių Jono Pauliaus II nuo
traukų. Tačiau lietuvių foto
menininko darbų esmė, ne tik 
įžymus žmonės, jam įdomu ste
bėti ir fotografuoti žmonių emo
cijas, nuotaikas ir charakterius. 

Straipsnio pabaigoje pami
nėta, kad paroda bus eksponuo
jama dar dvi savaites adresu: 
5620 S. Claremont Ave., Chi
cago. Labai įdomu, kad vietinė 
Amerikos spauda domisi tau
tinių bendruomenių kultūrine 
veikla, ją skleidžia amerikiečių 
tarpe. Tai gera mintis lietu
viškoms galerijoms ir lietuviškų 
renginių organizatoriams -
skelbti apie renginius ameri
kinėje spaudoje, pritraukti dau
giau žiūrovų ir parodyti vi
suomenei, kokių nuostabių ir 
gabių lietuvių gyvena Amerikos 
žemėje. 

Parengė 
Vitalija Pulokienė 

,,Draugo skelbimu skyrius Tel. 1-77^585-9SO0 
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