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Vilniuje prasidėjo tradicinė Knygų mugė

Duris atvėrė Vilniaus ir Baltijos knygų mugė.
Vilnius, vasario 23 d. (BNS) —
Ketvirtadienį prasidėjo vienas ryškiaušių metų kultūrinių renginių šalyje — Knygų mugė. Šiemet ji dar

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

turtingesnė svečiais bei renginiais,
nes vyksta drauge su Baltijos knygų
muge, kuri po dviejų metų pertraukos vėl grįžo į Vilnių.

S i n g a p ū r e — V a l d o Adamkaus
v a r d o orchidėjos
Vilnius, vasario 23 d. (BNS) —
Nuo šiol Singapūre žydės prezidento
Valdo Adamkaus v a r d u pavadintos
orchidėjos.
Ketvirtadienį Singapūro orchi
dėjų parke įvyko iškilminga ceremo
nija, kurios metu naujai orchidėjų
rūšiai ir buvo suteiktas V. Adamkaus
vardas. Ceremonijoje dalyvavo s u
valstybiniu vizitu šioje šalyje viešin
tis Lietuvos prezidentas ir jį lydinti
delegacija.
Orchidėja laikoma nacionaline
Singapūro gėle ir jos rūšims yra su
teikiami šalį aplankančių kitų vals
tybių vadovų vardai.

Nuo trečiadienio Singapūre vie
šintis V. Adauikus susitiko &a šios
šalies prezidentu Sellapan Ramanat h a n , premjeru Lee Hsien Loong, da
lyvavo Lietuvos ir Singapūro verslo
forume.
Tai pirmasis Lietuvos vadovo vi
zitas Singapūre dvišalių santykių is
torijoje.
Ketvirtadienį V. Adamkus iš
skrido į Australijos miestą Sydney.
Nuo antradienio V. Adamkus iš
vyko vizitų į Singapūrą, Australiją,
Naująją Zelandiją ir Tailandą.
V. Adamkus į Vilnių grįš kovo 3
dieną.

Buvęs parlamentaras išvengė kalėjimo
Vilnius, vasario 23 d. (BNS) —
Apeliacinis t e i s m a s ketvirtadienį
pakeitė b a u s m ę b u v u s i a m Seimo
nariui Virginijui M a r t i š a u s k u i —
paskirta laisvės atėmimo bausmė
jam atidėta metams.
Pernai Klaipėdos apygardos
teismas pripažino buvusį parlamen
tarą kaltu dėl kyšio reikalavimo ir
nuteisė jį realia laisvės atėmimo
bausme — p u s a n t r ų metų laisvės
atėmimo pataisos namuose.
Nuteistojo apeliacinį skundą da
bar išnagrinėjęs Apeliacinis teismas
V. Martišauskui b a u s m ę pakeitė.
Bylos d u o m e n i m i s , V. Marti
šauskas, b ū d a m a s Seimo nariu, iš
Klaipėdos regiono aplinkos apsau
gos departamento direktoriaus Kęs
tučio Šiliausko tiesiogiai bei per tar
pininką reikalavo 20,000 litų kyšio.

Virginijus Martišauskas
Šiam sandoriui tarpininkavu
siam Albinui Gūžei teismas skyrė 3
mėnesius laisvės atėmimo, tačiau
bausmės vykdymą atidėjo.

„Sunku būtų rasti kitą vietą,
kur vienu metu galima sutikti tiek
daug garsių ir savo kūrybinį kelią
dar tik pradedančių lietuvių rašyto
jų, užsienio svečių, gauti mėgstamo
autoriaus autografą, sudalyvauti
diskusijose, seminare. Tiek savo da
lyvių skaičiumi, tiek lankytojų gau
sa Vilniaus knygų mugė lenkia kitų
Baltijos šalių muges ir sėkmingai
konkuruoja su daugeliu kaimynių
valstybių mugėmis", — sako mugę
organizuojančios viešosios įstaigos
„Lietuviškos knygos" direktorė Inga
Nostytė.
Knygų mugė veiks keturias die
nas ir kiekviena turės savo temą,
kuri lems tos dienos kultūrinę pro
gramą.
Ketvirtadienį, pirmąją, „Biblio
tekininkų dieną", mugės metu vyko
tarptautinė bibliotekininkų konfe
rencija.
Per praėjusiais metais itin dide
lio populiarumo sulaukusį „Ilgąjį
penktadienį" lankytojai pažintį su

Prisipažinimas
gali kainuoti
672,000 litų
Vilnius, vasario 23 d. (BNS) —
Viešas opozicijoje esančių liberalcentristų prisipažinimas, kad jie mokėjo
neoficialią „algą" Petrui Austrevičiui, jiems gali kainuoti daugiau nei
pusę milijono litų. Liberalų ir centro
sąjunga (LiCS) dėl to ne tik sulaukė
Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) bei teisėsaugininkų dėmesio,
bet ir gali likti be dotacijos iš valsty
bės biudžeto.
VRK rengiasi penktadienį de
vynioms partijoms paskirstyti 5
mln. litų dotacijų už pirmą šių metų
pusmetį. Tačiau kol kas neaišku,
kad LiCS b u s skirta n u m a t y t a
672,000 litų suma.
Pasak komisijos pirmininko Ze
nono Vaigausko, paaiškėjus, k a d liberalcentristai galėjo turėti juodąją
buhalteriją, būtų galima atidėti do
tacijų skirstymą iki įstatyme n u m a 
tytos datos - balandžio 15 dienos ir
tikėtis, kad iki to laiko bus baigtas
LiCS finansinės veiklos tyrimas. Ta
čiau toks sprendimas, pasak Z. Vai
gausko, būtų nesąžiningas kitų par
tijų atžvilgiu.
Komisija taip pat galėtų p a 
skirstyti visas dotacijas, o jei teisė
saugininkai n u s t a t y t ų n e t e i s ė t ų
LiCS veiksmų, neskirti jiems tokio
pat dydžio dotacijos antrą pusmetį.
Tačiau greičiausiai VRK sutiks
skirti dotacijas visoms partijoms,
kurios turėtų jas gauti, taip p a t ir
LiCS. Bet Finansų ministerija būtų
paprašyta pinigus liberalcentristams
Nukelta i 6 psl.

knygomis i r šiemet galės tęsti iki 9
valandos.
Šeštadienį, „Nekasdienių pasi
matymų dieną", vyks daugiausia
renginių, lankytojų lauks gausybė
susitikimų su užsienio ir lietuvių
autoriais.
Sekmadienio, „Šeimos dienos"
renginiai, bus skirti vaikams ir visai
šeimai.
Šiemet knygų mugė išplėtė savo
erdves
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Sporto apžvalga.
Mirtis keliauja paukščių
sparnais.
Laisvo elgesio Lietuva?
Trispalvė NATO
vadavietėje.
Mažėjantis gimstamumas
ir didėjanti emigracija.
Išrinkta Tautinių šokių
instituto valdyba.
Gėlių kalba.
Įvairios sporto žinios.
„Gintarinis obuoliukas"
„kiškių" mokytojai.
Kalbės amb. G. Damušytė.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.901 LT
1 E U R — 3.452 LT
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APŽVALGA

HOUSTON — D. STERN
KOMPLIMENTAI LIETUVAI
Penktadienį Houston, TX, įvy
kusioje Lietuvos krepšinio šventėje
stipriausios pasaulio lygos NBA —
vadovas David Stern negailėjo kom
plimentų Lietuvos krepšiniui. Savo
ruožtu lietuviai, atsidėkodami už
beveik 20 metų trunkantį tarpusavio
bendradarbiavimą ir NBA paramą
Lietuvos krepšiniui, apdovanojo
lygos viršininką valstybiniu ordinu
ir senovės riterių šarvais.
„Aistra laisvei ir aistra krep
šiniui yra geriausi dalykai, jungian
tys Lietuvą ir Jungtines Valstijas.
Natūralu, jog šis vakaras vyksta
tarp Lietuvos valstybinės šventės
Vasario 16-osios ir šešiolikos metų
nepriklausomybės nuo Sovietų Są
jungos sukakties", — Lietuvos am
basadorius Amerikoje Vygaudas
Ušackas pasveikino apie šimtą su
sirinkusių svečių.

NBA vadovas David Stern, apdovano
tas už nuopelnus Lietuvai Komandoro
kryžiumi, vėliavų fone.

NBA vadovui D. Stern jis įteikė
ordiną „Už nuopelnus Lietuvai"
Komandoro kryžių, o NBA viceprezi
dente! Kim Bohuny — ordiną „Už
nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžių.
Prezidentas Valdas Adamkus
savo sveikinimą D. Stern, K. Bohuny
ir visiems šventės dalyviams atsiun
tė įrašytame vaizdo plokštelėje.
NBA lygos vadovas savo ruožtu
įteikė dvejus „Ali Stars" marški
nėlius — vienerius su ambasado
riaus V. Ušacko, antrus — su prezi
dento V. Adamkaus pavarde, kurie
bus parvežti į Lietuvą. „Man yra di
delė garbė gauti šį apdovanojimą, —
sakė D. Stern, kurio pažintis su Lie
tuvos krepšinio atstovais prasidėjo
1986 m. — Esu buvęs Vilniuje bei
Kaune, kur Š. Marčiulionis išmoko
pirmuosius krepšinio žingsnius.
Ačiū Lietuvai už šešis NBA žaidėjus.
Neįtikėtina, jog jie visi yra iš vos tris
milijonus gyventojų turinčios šalies".
Beje, šį faktą NBA vadovas kitą
dieną paminėjo ir per tradicinį susi
tikimą su NBA Visų žvaigždžių
savaitgalyje akredituotais žinias•klaidos atstovais iš viso pasaulio.
„NBA lyga ne tik Lietuvoje, bet
ir visame pasaulyje jau seniai laiko
ma šiuolaikinio sporto Tadyboi
etalonu, — po renginio sakė rink

tinės fondo direktorius Algimantas
Pavilonis. — O mūsų bendravimas
su NBA jau davė ir, tikiuosi, ateityje
duos naujų idėjų, kurios padės Lie
tuvos krepšiniui išlaikyti aukščiau
sias pozicijas pasaulio krepšinyje.
Gal ne visada tie ryšiai yra matomi
ar įdomūs paprastiems sirgaliams,
tačiau jų vaisiais naudojamės visi.
Tikiuosi, kad mums pavyks sėkmin
gai užbaigti derybas su NBA dėl pa
rodomųjų rungtynių prieš 2006 m.
pasaulio čempionatą bei įgyvendinti
kitus šių metų vasaros projektus".
Oficiali dalis baigėsi linksmu
šventės rengėjų pokštu ir dar viena
dovana D. Stern — buvo parodytas
LNK televizijos ir rinktinės rėmimo
fondo sukurtas videofilmas. Jame
istorijos profesorių vaidinantis Algis
Greitai su tyčia pastiprintu lietu
višku akcentu angliškai pasakojo
apie neva archeologų padarytą atra
dimą, kad krepšinį išrado ne James
Naismith, o senovės lietuviai. Pasak
šios teorijos, gindamiesi nuo kry
žiuočių, jie mėtydavo patrankų svie
dinius į savo priešus ir taip buvo
sukurti krepšinio pagrindai. „O pa
tiems geriausiems kariams ir protin
giausiems karvedžiams būdavo įtei
kiami šarviniai marškiniai", — filmo
pabaigoje teigia istorijos profesorius.
Po to būtent tokius, keliolika ki
logramų sveriančius grandininius
marškinius, ant kurių priekio už
rašyta „Lithuania", o ant nugaros —
„Stern" ir numeris „1" buvęs NBA
žaidėjas Šarūnas Marčiulionis bei
rinktinės rėmimo fondo direktorius
Algimantas Pavilonis ir įteikė D.
Stern.
NBA vadovui D. Stern taip pat
pranešė, kad jau ruošiamas projek
tas vasarą Lietuvoje surengti sto
vyklą jauniems krepšininkams „Basketball Without Borders". O baigda
mas kalbą amerikietis su šypsena
lietuviams palinkėjo sėkmės pa
saulio čempionate artėjančią vasarą:
„Tikiuosi, kad džiaugsitės sidabro
medaliais".
Tai išgirdęs šyptelėjo ir Antanas
Sireika, taip pat dalyvavęs renginy
je. Lietuvos rinktinės treneris šven
tės metu turėjo progą pasikalbėti ir
su Šarūnu Jasikevičiumi, ir su
„Cleveland Cavaliers" nariu Mar
tynu Andriuškevičiumi, ir su kiek
vėliau atvykusiu Linu Kleiza. „Šarū-

Šventėje Houston mieste buvo apdo
vanotas ir Lietuvos amb Vygaudas
Ušackas

NBA vadovui
„Lithuania".

David

Stern

įteikiami

nas nepažadėjo žaisti Čempionate,
tačiau svarbiausia, kad nepasakė
„ne", — vėliau sakė A. Sireika.
Šventėje netrūko ir garsenybių
— jai įpusėjus salėje pasirodė NBA
legenda, 231 cm ūgio Manute Bolas,
kuris su Š. Marčiulioniu yra buvę
komandos draugai. Jie kartu rung
tyniavo „Golden State Warriors"
klube 1989—1990 metais. Tarp sve
čių buvo stipriausios NBA koman
dos „Detroit Pistons" vyriausiasis
treneris Flip Saunders vienas
„Dalias Mavericks" trenerių Del
Harris, ilgametis Lietuvos rinktinės
trenerio asistentas Donnie Nelson,
Prancūzijos krepšinio žvaigždė Antoine Rigoudeau, legendinis Mask
vos „CSKA" žaidėjas Sergej Tarakanov, kitos Europos ir pasaulio
įžymybės.
Vakaro metu šventės dalyviai
galėjo prisiminti įspūdingiausius
Lietuvos krepšinio istorijos momen
tus, kurie buvo rodomi virš scenos
pakabintame ekrane, o NBA televi-

FUTBOLAS
ČIKAGOJE

„LITUANICOS"
FUTBOLININKAI
LAIMĖJO 4:0
Šiemet „Lituanicos" futbolo
komandai, kuri dalyvauja salės fut
bolo pirmenybių „Major" divizijoje
(žaidžiama „Odeum" sporto komp
lekse, Villa Park miestelyje Čikagos
šiaurės vakaruose) sekasi prasčiau
negu ankstesniais metais.
Po lygiųjų pirmame susitikime,
lietuviams reikėjo ilgokai laukti, kol
pasiektų pergalę. Tai jie padarė va
sario 19 d. septintose pirmenybių
rungtynėse. Tą sekmadienį mūsiš
kiai įveikė lenkų „Legovia" komandą
4:0 Du įvarčius pelnė Audrius Zin
kevičius, o po vieną pridėjo Laimo
nas Bytautas ir Algirdas Zamalaitis.
Šį kartą lietuvių komandos vyrai ne
tik gerai atakavo, bet ir neblogai
gynėsi.
Pirmenybėse dar liko 2 rung
tynės: vasario 26 d., 4:30 vai. p.p. su
„Zrinski" ir kovo 5 d. 3:45 vai. p.p. su
„Eagles". ^ituanica", norėdama iš
likti „major" divizijoje, turi jas abi
laimėti.
Reikia palinkėti lietuviams ge
ros sėkmės, na, ir laimės, be kurios
bus sunku pelnyti pergalę.
Ed. Šulaitis

i

D a u g i a u s p o r t o žinių
skaitykite 8 9 psl

„šarvuoti"

marškinėliai

uzrasu

zija ypač susidomėjusi filmavo se
novės lietuvių instrumentu skrabalais grojusio Regimanto Šilinsko
pasirodymą. Renginyje taip pat kon
certavo Žilvinas Žvagulis bei Irena
Starošaitė. Didžiulių nuotraukų ga
lerija renginio svečiams priminė vi
sus Lietuvos krepšininkus, žaidu
sius ar žaidžiančius NBA lygoje.
Save šioje galerijoje surado ir Rimas
Kurtinaitis, 1989 m. dalyvavęs NBA
tritaškių konkurse, ir vienas Lietu
vos rinktinės trenerių Donnie Nel
son.
Parengė: Linas Kunigėlis
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LAISVO ELGESIO LIETUVA?
PAULIUS SAUDARGAS
Lietuvoje pagal konstituciją tu
rėtų būti demokratinė respublika.
Tačiau naujais politiniais metais
atsibudome respublikoje, kur pasak
gyventojų apklausų, demokratiškai
išrinktomis į valdžią politinėmis
partijomis pasitiki mažiau nei 4
proc. šalies gyventojų. Gal išradome
pasauliui nematytą valdymo formą?
Kai renkame geriausius iš blo
giausių, arba blogiausius iš piktumo,
atsitinka — diktatūra iš apsileidimo.
Šioje vietoje kuris nors lietuvis pak
laustų; kas dėl to kaltas? Prisiminę
garsųjį E r n e s t Hemingway klau
simą: „kam skamba varpai?", tam
nesusigaudančiam rinkėjui nesun
kiai atsakysime: kaltas esi TU.
Neseniai specialiųjų tarnybų
vadovai Valstybės gynimo taryboje
pranešė, kad Europos Sąjungos (ES)
lėšos galinčios tapti kanalu politinių
partijų finansavimui. Remiantis
Valstybės saugumo departamento
vadovo pristatyto tyrimo rezultatais
— viena iš korumpuočiausių pro
cedūrų Lietuvoje yra E S lėšų
skirstymas. Ateinančio periodo nu
matoma p a r a m a Lietuvai iš E S
struktūrinių fondų kartu su kaimo
rėmimo programa sieks 36 mlrd.
litų! Koks nors TV spektaklis galėtų
atlikti eksperimentą: į kiek minis
terijos kabinetų tilptų 36 milijardai
litų? Tuo tarpu keturios valdančio
sios daugumos partijos nesutaria per
kurios ministerijos kabinetus rei
kėtų tuos milijardus žarstyti. Žiniasklaidoje nuskamba įdomi šių derybų
viražo interpretacija: „V. Uspaskichas šantažuoja A. Brazauską".
Įdomus ir prezidento V. Adamkaus
bei to paties Uspaskicho konflikto
viražas, pastarajam ketinant san
tykius aiškintis per teismą. Imi
svarstyti: gal kiekvienas suvirinto
j a s „užkalęs" keletą milijonų ir lai
mėjęs rinkimus kažkokioje „pribaltikoje" leistų sau šaipytis iš „tų
litovcų" prezidento? Negi bereikia
stebėtis kelių socialliberalų nesusi
gaudymu balsuojant ir pratęsiant
„amžinojo" Vilniaus mero A. Zuoko
politinį benefisą? Negi bereikia ste
bėtis „politinių lavonų" neblėstančiu
revoliuciniu optimizmu? Čia j u k lais
va Lietuva. Beveik laisvo elgesio.

Turime dviejų rūšių politinius vir
tuozus: vieni atsistatydina tam, kad
grįžtų, kitų neįmanoma atstatydinti.
Jei šiandien apibendrintas mū
sų valstybės Politikas Politikaitis
atsibustų iš gilaus saviinteresų le
targo, tai apsidairęs imtų šauktis
pagalbos. Šauktųsi jis, matyt, lyg
B e r n a r d a s Brazdžionis kadaise
eilėmis: Tautos! Juk įsčios kaltos už
luošio dalią. Tauta jį išrinko —
išrinko ne tik rinkimų dieną, su
neatsakingo jaunuolio lengvabū
diškumu įleisdama biuletenį balsadėžės įsčiosna. Ne tik... Lyg iš Jus
tino Marcinkevičiaus eilių: augino
laukas, pieva, kelias, upė. O išaugo
luošas politinis vilkolakis. Mat poli
tikos scena — lyg ūkanota pamiškė:
vieni valdyti ateina iš miško, kuria
me daugelis iš mūsų ramaus kaime
lio gyventojų net buvę nesame, o savi
gelbėtojai ilgainiui suvilkėja. Die
nomis bando būti labiau žmonėmis,
tačiau prie valdžios ėdžių plikom
rankom nepasistumdysi. Balansuo
dami plonyčiame lyg skustuvo aš
menys terminatoriuje, tarp šviesos ir
tamsos, ima atrodyti vienodai pilki
ir vaiduokliškai nepatikimi.
Tiesa — jie ir dabar šaukia,
šaukia garsiai ir visi, tačiau per
miegus, lyg baisų sapną sapnuoda
mi. Šaukia apie tvarką, kuri bus ir
apie tai, ko nusipelnėme, šaukia
apie didžius darbus, kuriuos jie
atliko tiek tarybinėje, tiek ir laisvoje
Lietuvoje, galų gale šaukia vieni ant
kitų. Vieniems milijoninės interesų
grupės investicijos labiau spaudžia
smegenis ir jie šaukia garsiau. Gir
dime jų šauksmą, patikime, lyg
lunatikai per miegus einame iš
paskos, sudedame savo balsų auką.
Kažkuo j u k reikia tikėti. J u k kaip
Krokodilui Genai sakė „Čeburaška":
J e i niekuo netikėsi — bus baisu
gyventi". Matyt, mus penkiasdešimt
metų augino ne laukas-pieva-kelias
-upė, o ta „čeburaškiška" ideologija,
tai ir einame ten kur šaukia.
Naujiems rinkimams visi atvirs
ta žmonėmis, ryškiaspalviai persi
dažo, persikoalicina ir vėl ima šauk
ti, lyg paukščių patinėliai meilės
metui atėjus... Vėl kažką išrenkame.
Užburtas ratas. Sekasi panašiai
kaip su Eurovizija.

LIETUVOS VĖLIAVA
NATO VADAVIETĖJE JAV
JAV Virginia valstijos Norfolk
mieste esančioje NATO vyriausioje
persitvarkymo vadavietėje 2006
metų vasario 15 dieną įvyko Lietu
vos Nepriklausomybės dienos minė
jimas ir Lietuvos valstybinės vėlia
vos pagerbimo ceremonija, kurios
metu Lietuvos ir JAV valstybinės
vėliavos buvo iškilmingai iškeltos
aikštėje prie NATO vadavietės
štabo. { susirinkusiuosius kreipėsi
Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas ir vadavietės vado
pavaduotojas Didžiosios Britanijos
karališkojo karo laivyno admirolas
seras Mark Stanhope. Minėjime taip
pat dalyvavo Lietuvos gynybos atašė
JAV pulkininkas Romualdas Petke
vičius, vadavietės karinis ir civilis
NATO personalas, lietuvių išeivijos
JAV atstovai, kiti svečiai.
Kalbėdamas renginyje amba
sadorius V. Ušackas, be kita ko,
pasakė: „XX amžiaus Lietuvos istori
ja, kai Lietuvai teko dukart atkurti
nepriklausomybę, mus išmokė, kad
laisvė nėra savaime s u p r a n t a m a .

Laisvę būtina puoselėti ir už ją ko
voti. Todėl Lietuva labai atsakingai
vertina ir vykdo NATO-XXI am
žiaus kolektyvinės gynybos organi
zacijos — narės pareigas: Afganis
tane Lietuva vadovauja provincijos
atkūrimo grupei; Irake mūsų kariai
užtikrina saugumą ir apmoko pačių
įrakiečių pajėgas; Kosove mūsų ka
riai tarnauja NATO taikos palaiky
mo pajėgų sudėtyje. Taip pat remia
me NATO transformaciją, kuri parū
pins Sąjungai reikiamus politinius
mechanizmus ir praktinius įrankius
tokiems XXI amžiaus iššūkiams at
remti, kaip terorizmas, etninė ir re
liginė nesantaika ir masinio naikini
mo ginklų platinimas".
Po iškilmingos ceremonijos va
davietėje surengtas priėmimas am
basadoriaus Vygaudo Ušacko ir ad
mirolo Mark Stanhope kvietimu. Už
baigdamas savo vizitą Norfolk, Lie
tuvos ambasadorius turėjo darbo
susitikimą su NATO vadavietės va
dovybe.
LR a m b a s a d o s p r a n e š i m a s

DANUTE BINDOKIENE

Mirtis keliauja paukščių
sparnais

P

mi ir globojami, net pasamdant
specialų , j u o d v a r n i ų globėją".
Mat, legenda pasakoja, kad Ang
lijos monarchijai ateis galas, jeigu
k a d a iš bokšto išnyks juodvarniai.
Kad j u o d v a r n i a m s (ir monar
chams) nekiltų pavojus išnykti,
šeši juodvarniai izoliuoti uždaroje
patalpoje...
Reikia pabrėžti, kad kol kas
Europoje nei vienas žmogus ne
susirgo paukščių gripu. Apskritai
iki šiol užsikrėtę per 160 žmonių,
iš jų kiek daugiau kaip 90 mirė.
Daugiausia užkrėtimų buvo Azijos
šalyse, kur žmonės neturtingi ir
gyvena naminių paukščių artumo
je. Žinovai tvirtina, kad yra du
būdai užsikrėsti paukščių gripu:
juos pjaunant ir paruošiant žalią
mėsą, o taip pat nuo išmatų. Kol
k a s žmonės šia liga užsikrečia tik
nuo paukščių, tačiau ilgainiui gali
įvykti H5N1 virusų mutacija ir gri
pas pereiti nuo žmogaus į žmogų.
To labiausiai bijomasi.
Gerai išvirta ar iškepta paukš
tiena, net jeigu paukštis buvo užsi
krėtęs gripu, esą nepavojinga. Taip
p a t nepavojinga valgyti kiauši
n i u s . Tačiau, pasklidus žinioms
apie paukščių gripo atvejus Eu
ropoje, žmonės liovėsi pirkę paukš
tieną. Naminių paukščių auginto
j a m s , paukštienos paruošėjams ir
pardavėjams tai, be abejo, atneš
milžiniškus nuostolius.
Pirmieji paukščių gripu susir
gimai sausio mėnesį pasirodė ir
Afrikos žemyne, kol kas tik Nige
rijoje. Šioje šalyje priskaičiuojama
apie 140 mln. naminių paukščių,
taigi juos visus sunaikinti bus
nelengva. Kadangi per Nigeriją
eina migruojančių paukščių skry
džių takas, skubi reakcija būtina,
nes neilgai t r u k u s laukiniai paukš
čiai pradės tuo „taku" keliauti į
gimtuosius k r a š t u s .
Ar šios visos apsaugos priemo
nės yra veiksmingos? Atrodo, kad
taip, nes Vietname, kur gripas pir
Paukščių gripo epidemija susi miausia pasirodė 2003 m., pernai
rūpino ir Anglija. Šalia pastangų jis buvo sustabdytas, sunaikinant
apsaugoti naminius paukščius nuo (per 5 mln.) a r b a paskiepijant
šios ligos, atsirado d a r vienas rū (apie 242 mln.) naminius paukš
pestis: garsiajame
i s t o r i n i a m e čius. Nuo pernai gruodžio mėn.
Londono bokšte bent 900 metų naujų susirgimų nepastebėta.
gyvena juodvarniai. J i e y r a lesina

aukščių gripas, sukeliamas
H 5 N 1 virusų a t m a i n o s —
j a u nebe kurios vienos vals
tybės a r žemyno, o visos planetos
problema. Atėjus pavasariui ir iš
šiltų k r a š t ų grįžtant paukščiams,
ši problema, manoma, pasidarys
dar aštresnė, kai iš užkrėstų vie
tovių a n t savo sparnų paukšteliai
giesmininkai parneš mirtiną ligą.
Maždaug prie penketą metų
labiau pasireiškęs Azijos žemyne,
paukščių gripas pradžioje buvo
laikomas lokaliniu reiškiniu. Kai
juo pradėjo užsikrėsti žmonės ir
keli mirė, pradėta rūpintis, bet ne
per d a u g — netikint, kad ši liga
gali „peršokti valstybių s i e n a s ,
kalnus ir vandenynus". Tačiau ji
„peršoko" ir šiandien kone visuose
žemynuose užregistruota paukščių
susirgimų.
Manoma, kad į Europą šią žie
mą paukščių gripą a t n e š ė gulbės.
Dabar j a u jis pasitaikė Italijoje,
Graikijoje, Rumunijoje, Prancūzi
joje, Kroatijoje, Vengrijoje, Dani
joje, Lenkijoje, Vokietijoje, Ukrai
noje... Pasaulis stebisi tokiu greitu
šios ligos plitimu ir skubiai ieško
ma priemonių, kaip ją sustabdyti.
Vienas paprasčiausių metodų —
beatodairiškai naikinti naminius
paukščius, kol dar jie neužsikrėtę
šia pavojinga liga. Taip pat griež
tai į s a k o m a n a m i n i ų paukščių
a u g i n t o j a m s savo v i š t a s , a n t i s ,
žąsis ir kitus plunksnuočius nedel
siant uždaryti tvartuose, kad jie
neturėtų galimybių užsikrėsti gri
pu nuo laukinių paukščių. D a r
vienas būdas apsaugoti naminius
paukščius — skiepai, tačiau kol
kas Europos Sąjungos sveikatos
atstovai į masinį paukščių skiepi
jimą žiūri kiek skeptiškai, tikėda
mi, kad galbūt paskiepytas paukš
tis išliks gyvas, nuo gripo pasveiks,
bet k a s gali žinoti, a r jis nebus
gripo virusų šaltinis, galintis už
krėsti ne tik kitus paukščius, bet ir
žmones.
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M a n o m a , kad sia. žiema i Europa pauksčig gripą, atnese cjulbrs
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MAŽĖJANTIS G I M Š T A M U MAS
IR A U G A N T I EMIGRACIJA
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS
Remiantis Statistikos departa
mento atliktais tyrimais, gyvenimo
lygis mūsų šalyje kasmet ženkliai
kyla — išaugus investicijoms į Lie
tuvos pramonę ir ūkį, kartu daugėja
ir darbo vietų, mažėja nedarbas, o
tuo pačiu vis daugiau įvairių sričių
specialistų bei darbuotojų gauna
didesnius atlyginimus.
Tačiau šiuos teigiamus ekono
minius pokyčius negali nenustelbti
ir kylantys infliacijos mastai. Sta
tistikos departamento generalinio
direktoriaus Algirdo Šemetos tei
gimu, per pastaruosius porą metų
dėl augančios infliacijos pastebėtas
ir spartus kainų šuolis įvairių pre
kių bei paslaugų teikimo sferose.
Bene labiausiai mūsų gyventojai tai
pajuto naudodamiesi transportu,
besirūpindami sveikatos apsauga ar
pirkdami maisto produktus. Apie
šiuos ir kitus visuomenei aktualius
dalykus Statistikos departamento
vadovai ir specialistai papasakojo
pristatant žiniasklaidos atstovams
išankstinius 2005 metų ekono
minius, socialinius bei demografijos
rodiklius.
Didžiausias uždarbis
Estijoje
Per pastaruosius 10 metų vidu
tinis mėnesio darbo užmokestis,
įskaitant ir privačias įmones, šalies
ūkyje išaugo 2,7 karto. Statistikos
departamento Darbo statistikos
skyriaus vedėja Virginija Bankietienė teigė, jog spartesnis vidutinio
darbo užmokesčio augimas Lietuvoje
pastebimas nuo 2001 m. Šalies pra
monėje jis per tą laiką padidėjo nuo
1,2 (2001 m.) iki 12,2 proc. (2005 m.).
Preliminariais duomenimis, viduti
nis mėnesio darbo užmokestis pernai

sudarė 1,289,5 lito.
„Pastaraisiais metais šalyje pa
siektas žymus ekonomikos augimas.
Tai suteikė galimybes sparčiau di
dinti ir uždarbius. Be abejo, spartes
nį užmokesčio augimą per tuos porą
metų sąlygojo minimalios mėnesio ir
bazinės mėnesio algų didinimas.
Antai, 2004 m. gegužės 1 d. Vy
riausybė patvirtino 500 litų mini
malią mėnesio algą, o pernai nuo
liepos 1-osios ji padidinta iki 550
litų", — argumentavo V. Bankietienė.
Palyginus trijų Baltijos šalių
darbuotojų praėjusių metų darbo už
mokesčius mūsų specialistai paste
bėjo, jog didžiausias jis buvo Estijoje
— 498 eurai, Lietuvoje — 399,4
eurai, o Latvijoje — 353 eurai.
Mažėjant pensininkų
skaičiui didėja ir pensijos
Statistikos departamento spe
cialistų atliktais išankstiniais skai
čiavimais, per pastaruosius porą
metų pastebimai didėjo ir pensijos.
Per 2005 m. vidutinė senatvės pensi
ja, palyginus su 2004 m., padidėjo 40
litų arba 10,8 proc, o įvertinus kai
nų kitimą, realiai pensija padidėjo
8,4 proc. Pernai vidutinė senatvės
pensija buvo 445,5 litų. Beje, palygi
nus su kaimyninėmis Baltijos val
stybėmis, Lietuvoje senatvės pensija
buvo 14 eurų didesnė nei Latvijoje,
tačiau 46 eurais mažesnė nei Esti
joje.
Statistikos specialistų teigimu,
ilginant išėjimo į senatvės pensiją
amžių, mūsų šalyje nežymiai su
mažėjo ir pensininkų. 2005 m. jų
buvo 593,3 tūkstančiai, t.y. 10,2
tūkst. (1.7 proc.) mažiau nei užper
nai. Nuo 2004 m. rugpjūčio mėnesio
pradėtos mokėti išankstinės pensi
jos. Jos mokamos asmenims, ku-

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
INSTITUTO VALDYBOS
RINKIMAMS PASIBAIGUS
Sausio 22 dieną, susumavus bal
savimo rezultatus, paaiškėjo naujos
Lietuvių tautinių šokių instituto
valdybos sudėtis:
Danguolė Varnienė — tautinio
ansamblio „Spindulys" (Los Angeles,
CA) meno vadovė;
Vida Brazaitytė — tautinio an
samblio „Grandis" (Chicago, IL) ve
teranų ratelio mokytoja;
Aldona Zander — buvusi ansam
blio „Atžalynas" (Toronto, Canada)
meno vadovė;
Rėdą Pliūrienė — tautinio an

samblio „Grandis" (Chicago, IL)
mokytoja;
Rita Karasiejienė — tautinio
ansamblio „Gintaras" (Toronto, Ca
nada) meno vadovė.
Sveikiname naująją valdybą.
Linkime sėkmės jūsų darbe. Tuo
pačiu dėkojame kadenciją baigusiai
valdybai ir jos pirmininkei Nijolei
Pupienei už jūsų nuoširdų ir pasi
aukojantį ketverių metų darbą.
Lietuviu tautinių šokių
instituto valdybos
rinkiminė komisija

riems iki pensijinio amžiaus yra likę
ne daugiau kaip 5 metai ir aišku,
turintiems būtinąjį draudimo stažą
(30 metų) ir kurie paskutinius 12
mėnesių buvo registruoti bedarbiais.
Šių pensijų gavėjų 2004 m. buvo 3,6
tūkst., o pernai jų skaičius kone pa
dvigubėjo — 7,1 tūkst. Vidutinė
išankstinė senatvės pensija yra 352
litai.
Gyventojų ir toliau mažėja
Pasidomėjus ką byloja naujausi
statistiniai duomenys apie mūsų
šalies demografinę padėtį, Statis
tikos departamento vadovas A. Že
mėta tik liūdnokai atsiduso —
gyventojų skaičius Lietuvoje, deja, ir
toliau mažėja... Išankstiniais duo
menimis, šių metų pradžioje gyveno
3 mln. 403,2 tūkst. gyventojų, 2
tūkst. gyventojų, t.y. 22,1 tūkst.
mažiau nei praėjusių metų pradžio
je. Vykstant neigiamai natūraliai
kaitai gyventojų sumažėjo 13,0
tūkst., o dėl neigiamo migracijos
saldo, t.y. skirtumo tarp imigravusių
į Lietuvą ir emigravusių iš Lietuvos,
9,1 tūkst.
„Tenka pripažinti, jog dėl mažė
jančio gyventojų skaičiaus, kartu
keičiasi ir jų amžiaus sudėtis. Dėl
žemo gimstamumo lygio mažėja
vaikų nuo kūdikių iki 14 metų am
žiaus, o pagyvenusių žmonių, t.y. 60
metų ir vyresnio amžiaus, palyginti
su bendru gyventojų skaičiumi, nuo
lat didėja. Dabargi vaikų net apie 15
proc. yra mažiau nei pagyvenusių
žmonių. Kas šeštas vyras ir kas ket
virta moteris yra 60 metų ir vyresnio
amžiaus", — pabrėžė A. Šemeta.
Statistikos departamento spe
cialistai pasidžiaugė bent tuo, kad
pernai gimė beveik pusantro šimto
kūdikių daugiau nei 2004 m. Įdomu,
jog šimtui gimusių mergaičių teko
104 berniukai. Populiariausi gimu

sių mergaičių vardai pernai buvo
Gabija, Kamilė, Gabrielė, o berniukų
— Lukas, Matas, Mantas. Beje,
konkretesnių duomenų apie de
mografinę padėtį, kitų aktualių sta
tistinių duomenų Lietuvos rajonuose
bei apskrityse Statistikos departa
mentas dar neturi — visą šią infor
maciją turėtume gauti kovo mėnesį.
Beje, prie mūsų šalies gyventojų
mažėjimo prisidėjo ir išaugusi emi
gracija. 2001—2005 m. net 31 tūkst. .
daugiau Lietuvos piliečių emigravo
nei imigravo. Nuolatiniam arba dau
giau nei 6 mėnesiams išvykusiųjų
gyventi į užsienio valstybes skaičius
išaugo nuo 15,2 tūkst. 2004 m. iki
15,8 tūkst. pernai. Praėjusiais me
tais daugiausia gyventojų išvyko į
Angliją (4,4 tūkst.), Airiją (2,1
tūkst), JAV (2,0 tūkst.), Rusiją (1,1
tūkst.). Didžiausią dalį (net penk
tadalį) tarp išvykusiųjų sudaro dar
bingiausio amžiaus jaunimas —
25-29 metų, apie 16 proc. — 20-24
m. ir 13 proc. — 30-35 metų am
žiaus Lietuvos piliečiai.
Pagrindiniai demografiniai
gyventojų pokyčiai
2004 m. — 2005 m.
Gimusių skaičius — 30,419 —
30,568
Mirusių skaičius — 41,340 —
43,526
Natūrali gyventojų kaita (+,-)
10,921
12,958
Įregistruota santuokų — 19,130
— 19,773
Ištuokų — 10,997 — 11,196
Migracijos saldo — -9,612 —
-9,073
Gyventojų skaičius metų pabai
goje — 3 mln. 425 tūkst.,3 — 3 mln.
403 tūkst.,2
Vidutinis metinis gyventojų
skaičius — 3 mln. 435 tūkst.,6 — 3
mln. 414 tūkst.,3.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyne
1) Savaitgalio rekolekcijos — kovo 17-19 d.d.
Praves Tėvas Rytis Gurkšnys, SJ. Prasidės pektadienj registracija 6:30
v.v.; pirmoji konferencija 7:15 v.v., o baigsis sekmadieni pietumis. Kaina
su nakvyne - $90.00; be nakvynės - $60.00.

2i Vienos dienos rekolekcijos — šeštadieni, balandžio 1 d.
Praves vienuolyno kapelionas kunigas Izidorius Sadauskas, SDB.
Prasidės 9:00 v.r. registracija, ir baigsis vakariene. Kaina — $40.00.
V I S I K V I E Č I A M I ! Apie savo dalyvavimą p r a n e š t i p r i e š , kartu su
S 25 i mokėjimu, jei norima dalyvauti savaitgalio rekolekcijose. Siųsti:
Immaculate Conception Convent — Retreat
600 Liberty Highvvay
PUTNAM C T 06260-2503

<& 860 928 7955)
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GELIŲ KALBA
Dvylika rožių, įsuptų į juodą
popierių, - tokia dovana už širdies
priverstų susigriebti ne vieną damą.
Eiliniam tautiečiui šiukštu įro
dinėti gerus ketinimus, dovanojant
lyginio skaičiaus žiedų puokštę. Taip
pat nepageidautinos geltonos gėlės
ar chrizantemos - vienos neva sim
bolizuojančios išdavystę, skyrybas, o
kitos siejamos su laidotuvėmis ar
mirusiųjų pagerbimo diena.
Nors Lietuvoje vis dar gajūs gė
lių dovanojimo papročiai, besire
miantys prietarais, tačiau nauji ma
dos skersvėjai neaplenkia ir lietuvių.
Nuotakos puokštėse nebesibaimina
juodų priedų, o vyrams dovanojami
balti žiedai.
Popierius - juodas
Kaip pripažino uostamiesčio
salono „Gėlių fabrikas" savininkas
bei floristas Sigitas Kaminskas, tam
tikri gėlių kodai egzistuoja, tačiau
jais aklai sekti nereikėtų.
„Pažįstu keletą klienčių, kurios
dovanoja tik baltas gėles. Tai jau
išskirtinis skonis, pabrėžiantis as
mens individualumą", - mano floris
tas.
S. Kaminsko teigimu, paprastai
vyrauja nuostata, jog balta tinka
visoms iškilmingoms progoms laidotuvėms, v e s t u v ė m s . Geltona

V

simbolizuoja pagarbą senatvei, tai
šeimos židinio spalva. Išdavystę
reiškia salotinė - žalsvai gelsva spal
va, o meilę, aistrą įprasta išreikšti
raudonų atspalvių gėlėmis.
S. Kaminskas prisiminė, jog d a r
neseniai kai kurie jo klientai suvir
pėdavo, išvydę į juodą popierių
įvyniotą puokštę. „Tai tarsi mūsų
salono prekinis ženklas. Dabar j a u
klientai priprato, bet iš pradžių
sakydavo - aš gi ne į laidotuves einu.
Bet argi su juodu kostiumu einame
tik į laidotuves", - retoriškai klausė
floristas.
Ne laidoja, o myli
S. Kaminskas stebėjosi, jog kai
kada pernelyg skrupulingai spalvų
simbolikos paisantys tautiečiai bū
tinomis progomis į tai žiūri atsainiai.
„Per Valentino dieną teko paste
bėti, jog klientai nenoriai pirko
rožes, o rinkosi kitas gėles - tulpes,
narcizus. Žmonės taupė pinigus. Bet
t a d a tai praranda reikšmę, nes rau
dona spalva - meilės spalva, o rau
dona rožė - Valentino dienos gėlė.
J u k niekas neliepia pirkti penkias
rožes, galima pirkti vieną", - dėstė
pašnekovas.
Prietaras gedulingomis progo
mis davanoti lyginį, o džiaugsmin
gomis - nelyginį gėlių skaičių flo-

yriausioji gydytoja pasitraukia į pensiją.
Sakosi, kad pablogėjusi sveikata nebelei
džianti toliau dirbti, bet man atrodo, kad jai nemie
los naujovės, kad visa tai, ką aš darau, jai nepri
imtina. Praeis daug metų, aš suprasiu ją, bet dabar
nesijaučiu kalta, esu ryžtinga ir energinga, pasi
ruošusi kalnus nuversti!... Degte degu nors visoke
riopai padėti savo ligoniams, tuo labiau, kad šią
specialybę pasirinkau Mamos, mirusios nuo tuber
kuliozės, atminimui... Lieku vyriausiąja ir vienin
tele prieštuberkuliozinio dispanserio gydytoja. Dar
bų padaugėja, bet aš nepasimetu. Rajoniniame
laikraštyje pasipila ligonių padėkos. Kai kas iš ligo
nių bando ir pinigais atsilyginti, tačiau aš pinigų
nepriimu: man pakanka visai neblogo teisėto atly
ginimo. Matyt čia jau buvo įprasta taip atsilyginti,
bet toliau taip tikrai nebus!
Kartą, grįžusi iš darbo, prie buto durų radau
didelį paketą... išvynioju, o ten — dvi didelės žąsys,
išdarinėtos, nupeštos, tik kepti! Jokio raštelio, kas
jas čia paliko! Kitą dieną prie durų randu dėžę
raudonšonių obuolių! Net nenumanau, kam turė
čiau tas dovanas grąžinti, todėl esu priversta jas
priimti. Pastebiu, kaip suokalbiškai, man įėjus pa
latoje šypsosi ligoniai...
... Laikas bėga labai greitai, aš net nepastebiu,
kaip praeina žiema, nutirpsta sniegas, o virš laukų
pragysta vyturiai. Kartą į mano kabineto duris
pasibeldžia rajono partijos komiteto pirmoji sekre
torė. Ji prisėda, kalbina, klausinėja šio bei to, o
galų gale, tiesiai šviesiai išpyškina:
— Daktare, stokit į komunistų partiją! Dirbate
gerai, j u s myli ligoniai, gerbia personalas! Esate
moraliai stabili... Žinokite, be partinio bilieto di
delės karjeros nepadarysite!
... Apsimeta, ar tikrai nežino, kad aš — poli
tinio Vorkutos kalinio, „buržuazinio nacionalisto"
duktė!? To dar ne gana: jau esu „nusidėjusi", ligo
ninėje viešai švęsdama Kalėdų šventes su dainomis
ir muzika! Valandėlę patyliu... Nesinori supykdyti
neprašytą viešnią, todėl pažadu pagalvoti... Sakau,
dar nesanti politiškai subrendusi tokiam „svar
biam" žingsniui! Sekretorė dar kartą pataria rimtai
susimąstyti ir išeina. Daugiau ji neateis, matyti
„ateis į protą". Esu tvirtai įsitikinusi, kad gydytojo
karjera — ne partijos bilietas, ne tuščiai rašomos
beprasmės disertacijos, kurios anksčiau ar vėliau
keliaus į makulatūrą, ne aukšti postai. Gydytojo
karjera ir misija žemėje — visą savo širdį, visas
jėgas atiduoti žmonėms, kuriems reikalingos jo ži
nios ir rankos. Gydytojo kelias per žemę, tai ilga
metų pynė, supinta iš bemiegių naktų ir sunkaus
darbo dienų, kartais atsisakant ir asmeninio

ristą taip pat verčia gūžčioti pečiais.
„Užsienyje į tai niekas nekreipia
dėmesio. Amerikoje 12 rožių yra
didžiausias meilės įrodymas, - tikino
S. Kaminskas. - Valentino dienos
proga visi užsieniečiai mūsų mer
gaitėms siuntė tik po 12 rožių. Lie
tuvaitės tikrai turėtų žinoti, kad su
12 rožių jas ne laidoja, o labai myli".
Mėgsta ilgus k o t u s
Vedybų planuotoja bei gėlių
namų Vilniuje „Mažoji Kristė" sa
vininkė Kristina Kaikarienė tikino,
kad dviejų žiedų nuotakai nesiūlytų,
tačiau ar puokštėje yra 48, a r 49
rožės, tikrai neskaičiuotų.
Moteris pastebėjo, jog šio bei
kitų prietarų klientai pamažu at
sikrato. Nuotakos nebesibaimina ne
tik geltonų gėlių, bet ir drąsesnių
sprendimų. K. Kaikarienė prisiminė,
jog viena nuotaka užsigeidė, kad
puokštė būtų pagražinta juodomis
plunksnelėmis.
„Patikėkite manimi, mūsų mer
gaitės - pačios gražiausios nuotakos
ir turi puikų skonį", - tvirtino mo
teris.
Pasak vedybų planuotojos, pas
taraisiais metais jaunieji atsisako
sunkių ir masyvių puokščių. Popu
liariausi balti, rausvi ir kreminiai
tonai, iš gėlių - rožės bei frezijos.

PARTIZANO DUKTĖ
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TERESĖ
TUMĖNAITĖ-PABERALIENĖ
Nr.2
gyvenimo, pramogų, poilsio...
Metai bėgs labai greitai ir, kai teks išeiti,
paliekant mediciną visiems laikams, suprasiu, kad
galvojau teisingai. Ir visai nesvarbu, kad vienin
telis užgyventas turtas liks tik kitiems atiduotas
gyvenimas...
* * *
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e t r u n k a ateiti ir pirmosios atostogos.
Atostogauti vykstame į Obelius, pas mano
Tetą, aplankome ir Antano tėvus. Kažkaip nejauku
man Antano tėviškėje: tėvai — turtingi ūkininkai,
senų pažiūrų, tamsūs ir šykštūs žmonės. Karo aud
ra ir pokario metai praėjo jų tiesiogiai nepalietę. Ką
bedaryčiau, jaučiu, kad neįtinku anytai ir tiek! Ko
benusitverčiau, matau jos kritišką žvilgsnį, su
prantu, kad viską darau ne taip, kaip ji norėtų...
Žinau — Antano tėvai norėjo ne tokios marčios,
kaip aš, o turtingos, iš jiems gerai žinomos šeimos,
o ne kažkokios našlaitės priblūdėlės, neturtingos
bekraitės... Sykį, kalbėdama su kaimyne, motina
atvirai suabejoja ir išsitaria, kad aš esanti kaž
kokia pamestinukė, lengvabūdės motinos palikta
likimo valiai, o tetos mane priglaudė tik padėti ūkio
darbuose... Matau, kaip ji žvelgia į mane su nepa
sitikėjimu, o mane tai baisiai slegia, jaučiuosi sve
tima ir nereikalinga...
Sykį Antano giminės mus pakviečia į Atlaidus
— į Kriaunas, netoli Santų. Ten būsianti gegužinė,
po giminės pietų galėsime ir pasišokti. Važiuojame
autobusu. Pakeliui įlipa moteriškė, tolima Antano
giminaitė. Ji išsyk prisėda šalia Antano, o į mane
tik metusi žvilgsnį, sutarška aukštaitiška tarme:
— Untaniuk, gal jau gražesnių mergų nebūva,
kad tokių negražių vedei!...
„Untaniukas" pasimeta, o po valandėlės galų
gale išlemena:
— Negraži nepabėgs!...
Ach, štai kas! Tai tau aš negraži! Jei jau vedei,
tai turėjau būti tau pati gražiausia! Bent tai mote

Vytauto Maželio nuotrauka.

S. Kaminskas pastebėjo, jog
daugelis vyrų mėgsta rožes ilgais
kotais.
„Jie turbūt įsivaizduoja, kad juo
ilgesniu kotu rožė, tuo ji gražesnė.
Paaiškinti šios ilgų rožių dovanojimo
manijos negalėčiau. Galbūt tai likę iš
tarybinių laikų", - spėliojo floristas.
-Klaipėda"

riškei taip atsakyt privalėjai! Tiesą pasakius, aš
niekada net nesusimąsčiau, graži aš, ar ne!
Maniausi, esanti pakankamai išvaizdi: aukšta,
liekna, ilgaplaukė... Tiesa, kosmetika nesinaudojau
ir rengiausi kukliai, nes gražiems drabužiams
pinigų niekuomet neturėjau... Man niekuomet nes
tigdavo vyrų dėmesio, kartais net labai įkyraus,
bėda ta, kad aš pati nekreipiau į tai jokio dėmesio!
Turėjau vienintelį tikslą — mokytis! Be to, Antaną
aš mylėjau, buvau j a m ištikima eilę metų, ir
neieškojau kitų vyrų draugystės... O dabar — štai
tau, boba, ir devintinės! Aš jam negraži, ir vedė
mane todėl, kad negraži būdama, niekada nepabėg
siu nuo tokio gražuolio vyro! Karti nuoskauda ėmė
sėlinti į širdį, jaučiu, kad ji manęs nebepaliko...
Kažkur širdies kertelėje nutrūko mažytė, bet labai
svarbi styga...
Tyliu, Antanui nepasakau nė vieno žodelio.
Žvelgiu pro autobuso langą, o nuo tolumoje mėly
nuojančių Santų padvelkia liūdesiu... Nebemiela
tapo viešnagė pas Antano giminaičius, nebenoriu
šokti gegužinėje.
Antanas šokdina giminaites ir senas pažįsta
mas, linksmai kalbasi su jomis ir kvatojasi, o aš
sėdžiu po berželiu, įsižiūrėjusi į miglotas tolumas.
Pirmą kartą rimtai susimąstau, kodėl Antanas
mane vedė, o aš, net nepagalvojusi, ištekėjau už
jo?... Ar jis iš viso kada nors mylėjo mane? Gal tik
aš įsimylėjau jo šypseną, mėlynų akių spindesį,
susikūriau vaizduotėje laimingo gyvenimo viziją,
kupiną supratimo ir didelės, šviesios, viską nuga
linčios meilės?...
kaip yra dabar?... Ar suradau tai, ko ieško
jau?... Klausausi polkų, valsų, jaunimo dain
os, stebiu, kaip didelis mėnuo palengva skęsta už
miškų, kaip palengva ima rausti dangus... Su vis
tirštėjančia virš Santų priešaušrio migla, slenkan
čia vis arčiau berželiais apkaišyto kalnelio, į sielą
atklysta liūdesys... Prie peties palinksta ir tyliai
priglunda mano sesuo Vienatvė ir tyliai pažada:
— Aš būsiu visuomet šalia, kur ir su kuo tu
bebūtum, visuomet šalia!...
Trumputis atostogų mėnuo praskrieja nepaste
bėtai, ir mes vėl grįžtame į Kupiškį prie senų dar
bų. Vėl nebelieka laiko nei mąstymams, nei liūde
siui, tenka suktis, kad suspėtum, nes dispanseryje
dirbu viena, o dar tenka ligoninės rentgenologą
atostogų išleisti.
Išleistuvių vakarą, palikusį man tokį gražų
prisiminimą, jaunų dienų draugas Juozas paža
dėjo, kad greitai aplankys mus „tame balų ir pel
kių krašte". Praėjo metai, o jis vis nesuranda
laiko...
Bus daugiau.
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Europarlamentarą papiktino
D a r b o p a r t i j o s elgesys

Eugenijus Gentvilas
Vilnius, vasario 23 d. (BNS) —
Darbo partija (DP), reklamuodama
savo pirmininko Viktoro Upaskicho
verslą, nesuvokia, k a s esanti ir ką
daro, mano Europos parlamento na
rys Eugenijus Gentvilas.
E. Gentvilas sakė esąs apstulbęs
dėl DP trečiadienį išplatinto prane
šimo apie V. Uspaskicho valdomo su
sivienijimo „Vikonda" planuojamą
atidaryti prekybos centrą Maskvoje.
Anot E. Gentvilo, „džiaugiama
si, kad V. Uspaskichas Rusijos sosti
nėje greit atidarys naują prekybos
centrą, įdarbins d a u g rusų ir, matyt,
pats gerai uždirbs".

„Tokio viražo Lietuvos politikoje
dar nebuvo — pareiškimais rekla
muoti savo vado verslo sėkmes. Be
abejo, jokio teisinio nusižengimo čia
nėra. Tai tiesiog parodo, kad Darbo
partija nebesusivokia, kas esanti ir
ką daranti. J u k nebekalba, ką pada
rė per 11, 111 dienų, ar ką padarys
Lietuvos labui artimiausiu metu.
Tiesiog šneka, kad jų vadui maž
daug per 500 dienų po rinkimų pa
vyks atidaryti kromelį Maskvoje.
Tiek naujienų, kaip sakoma", — tei
gia E. Gentvilas.
„Laimei, socialdemokratai dar
susivokia, kad jie yra partija, o ne
priedėlis prie kieno nors verslo rei
kalų. O štai Darbo partija tokių sub
tilių niuansų jau seniai nebejaučia.
Kalbėti apie savo pažadų vykdymą
ar apie V. Uspaskicho verslo reika
lus — jiems jau vienas ir tas pats.
Juolab, kai vado verslo sėkmės di
desnės, nei pasiekimai pažadų vyk
dymo fronte", — mano E. Gentvilas.
DP informacinis centras trečia
dienį išplatino pareiškimą, jog pas
taruoju metu dažnai Rusijoje besi
lankantis DP vadovas V. Uspaski
chas Maskvoje atidarys„Vikondos"
prekybos centrą.

Prisipažinimas gali kainuoti 672,000 litų
Atkelta iš 1 psl.
pervesti tik po balandžio 15 dienos, o
jei tyrimas baigtųsi anksčiau ir tei
sėsaugininkai nenustatytų jokių pa
žeidimų, — anksčiau nei ši data.
VRK praėjusią savaitę n u s 
prendė tirti, ar liberalcentristai 2004
metų Seimo rinkimų agitacijos kam
panijos lėšas t v a r k ė nepažeisdami
įstatymų. Patys liberalcentristai be
veik prieš dvi savaites tarybos po
sėdyje paskelbė k a s mėnesį P. Auštrevičiui mokėję 6,000 litų „algą",
kad šis rinkimuose taptų partijos są
rašo pirmuoju numeriu. Būtent jis,
anksčiau vadovavęs Europos Ko
mitetui ir buvęs vyriausiuoju Lietu
vos euroderybininku, vedė į rinki
mus LiCS ir pateko į Seimą.
P a r l a m e n t a r a s pripažino, jog

* Rusijoje v y k s t a n č i a m e Eu
ropos suaugusių bei pasaulio
jaunimo orientavimosi slidėmis
pirmenybėse geriausiai iš lietuvių
antrą varžybų dieną vėl sekėsi Ra
munei Arlauskienei, kuri moterų
bendro starto ilgojoje trasoje (15.9
km su 25 kontroliniais punktais) su
gaišo 1 valandą 21 minutę 50 se
kundžių ir užėmė devynioliktą vietą
tarp 34-ių finišavusių sportininkių.
* Didelę d o v a n ą savo gerbė
j a m s įteikė j a u n a s i m t y n i n i n k a s
iš P a n e v ė ž i o D o m a n t a s Vizbaras
— Maskvoje vykusiame tarptauti
niame olimpinio čempiono ir dukart
pasaulio čempiono Boris Gurevič
vardo graikų-romėnų imtynių tur
nyre trenerio Albino Batūros auklė
tinis užėmė antrą vietą.
* Lietuvos v y r ų š a c h m a t ų
čempionato atrankos turnyre
Vilniuje tarp 45 d a l y v i ų \ pirmą
ją vietą iškopė 4 t a š k u s iš tiek pat
galimų surinkęs Vytautas Šlapikas.
Po 3.5 taško po keturių ratų turi
Gintautas Piešina bei Kazys Godlauskas. po 3 t a š k u s — Vytautas
Vaznonis, Matas Narmontas, Rai

LiCS apmokėjo jo rinkimų kampani
ją, tačiau pareiškimus, esą jis gavęs
algą už sąrašo vadovo vaidmenį, pa
vadino „šmeižto kampanija" ir pa
reikalavo partijos vadovybės pa
neigti paskelbtą informaciją.
Patys liberalcentristai taip pat
paneigė turėję ,juodąją" rinkimų
kampanijos buhalteriją.
VRK paprašė Valstybinės mo
kesčių inspekcijos ir Finansinių nu
sikaltimų tyrimų tarnybos, kad jos
išsiaiškintų, ar LiCS politinės kam
panijos lėšos tvarkytos skaidriai. Be
to, komisija paprašė keturių asmenų
— LiCS vadovo Artūro Zuoko, P.
Auštrevičiaus, partijos iždininko
Kęstučio Staro ir rinkimų štabo va
dovo Žilvino Silgalio — pateikti turi
mą informaciją apie lėšų tvarkymą.

mondas Narmontas, Mindaugas Beinoras ir Martynas Limontas.
* V i l n i a u s „Sakalų" v y r ų
k r e p š i n i o komandą papildė 200
c m ū g i o trisdešimtmetis puolė
j a s Arvydas Straupis, šiame sezone
rungtyniavęs Funsal „CAB Madeira" (Portugalija) komandoje. Šio se
zono FIBA Iššūkio taurės turnyre A.
Straupis per rungtynes Portugalijos
komandai vidutiniškai pelnė po 10
taškų, atkovojo po 4.4 bei perėmė po
1.6 kamuolio, atliko po 2 rezulta
tyvius perdavimus.
* NBA Žydrūno Ilgausko bei
Martyno Andriuškevičiaus Cleveland „Cavaliers" komanda tre
čiadienį svečiuose 107:116 pralai
mėjo Philadelphia „76ers". Ž. Ilgauskas į aikštelės šeimininkų krepšį
įmetė 27 taškus, po krepšiais atkovo
jo 9 kamuolius, blokavo varžovo me
timą bei surinko dvi pražan-gas. M.
Andriuškevičius per 47 žaidimo se
kundes trečiadienio rungtynėse nie
kuo nepasižymėjo. Rezultatyviausiai
„Cavaliers" komandoje žaidė LeBrone J a m e s . Jo sąskaitoje — 33
taškai.

Vilniuje prasidėjo tradicinė Knygų mugė
A t k e l t a i š 1 psl.
ir vyks n e vienoje, o dviejose LITEXPO parodų centro salėse.
„Išplėsti mugės plotai leis toly
giai paskirstyti lankytojų srautus,
jiems bus įrengtos ir papildomos po
ilsio zonos, geresnes sąlygas darbui
turės ir mugės dalyviai", — sakė LITEXPO d i r e k t o r i a u s pavaduotoja
Kristina Pladienė.
Š i e m e t mugėje vyks daugiau
kaip 200 renginių, 13 meno parodų,
dar 10 renginių mugės metu numa
tyta kitose Vilniaus vietose. Lanky
tojų l a u k s susitikimai su daugiau
kaip 100 rašytojų bei poetų iš Lietu
vos ir 13 užsienio šalių.
„Mugėje sutiksime daug mylimų
Lietuvos rašytojų: Juozą Erlicką,
Jurgą Ivanauskaitę, Laurą Sintiją
Černiauskaitę, Kęstutį Navaką ir
daugelį kitų", — sakė I. Nostytė.
Ypatingi Baltijos knygų mugės
svečiai, pasak organizatorių, rašyto
jai iš kaimyninių Baltijos šalių: Lat
vijos atstovai Inga Gaile, M a r a Zalite, Karlis Verdinas ir j a u n ų meninin
kų grupė „Orbita" bei Rein Raud iš

Estijos.
Pasak organizatorių, ištraukas
iš savo mėgstamiausių knygų „Po
pietėje su knyga" skaitys operos so
listė Irena Milkevičiūtė, finansų
analitikas Gitanas Nausėda, laidų
vedėjas Algis Ramanauskas-Greitai,
socialinės apsaugos ir darbo minis
t r ė Vilija Blinkevičiūtė, grupės
„G&G Sindikatas" narys Svaras.
Kaip ir kasmet, mugėje skambės
muzika: dainuos operos solistai, lie
sis džiazo improvizacijos, romansai.
Pasak K. Pladienės, į mugę su
tiko atvykti beveik visi kviesti rašy
tojai, nes Europoje Vilniaus knygų
mugė gerai žinoma ir minima greta
garsiausių Frankfurto, Geteborgo,
Varšuvos ir kitų mugių.
J a u tapo tradicija Vilniaus kny
gų mugės metu įteikti įvairias pre
mijas ir apdovanojimus. Šiemet dip
lomais bus apdovanoti Kultūros mi
nisterijos, Dailės akademijos ir Dai
lininkų sąjungos rengiamo „Gra
žiausių Baltijos knygų" ir knygos
meno konkurso „Vilnius 2005" nuga
lėtojai.

statybų — n e m a l o n u m a i A. Saboniui
V i l n i u s , vasario 23 d. (BNS) —
Klaipėdos teismuose nuo šiol turėtų
dažnai skambėti krepšininko Arvydo
Sabonio pavardė. Trečiadienį Klai
pėdos apygardos administraciniame
teisme pradėta nagrinėti byla, ku
rioje Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija prašo panai
kinti Neringos savivaldybės bendro
vei „Sabonio klubas ir partneriai"
išduotą statybos leidimą adminis
traciniam pastatui su prieplauka
Preiloje, rašo dienraštis „Lietuvos
rytas".
Klaipėdos apygardos teismą jau
pasiekė ir Klaipėdos apylinkės pro
kuratūros ieškinys. J a m e , be kita
ko, reikalaujama įpareigoti nugriau
ti bendrovei „Sabonio klubas ir part
neriai" nuosavybės teise priklausan
čius s t a t i n i u s - penkiolika Kuršių
nerijos nacionaliniame parke pažei
džiant į s t a t y m u s iškilusių pastatų.
Daugybę diskusijų sukėlęs ob
jektas - Preiloje praėjusią vasarą
sparčiai iškilęs v a s a r n a m i ų kom
pleksas. J i s dokumentuose įvardy-

Arvydas Sabonis
tas kaip poilsiavietė jachtininkams.
Jei teismas pritartų prokurorų
ieškiniui, finansinių nuostolių gali
patirti ir A. Sabonis. Jis yra vienas
iš poilsiavietę stačiusios bendrovės
bendrasavininkių.
Pastatų vertė rinkos kainomis
siekia keliasdešimt milijonų litų.

Laisvosios rinkos institutas siūlo
liberalizuoti darbo rinką
V i l n i u s , vasario 23 d. (BNS) —
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
siūlo liberalizuoti darbo rinką ir leis
ti darbuotojams bei darbdaviams su
sitarti dėl jų darbo sąlygų.
I n s t i t u t o vyresnysis ekspertas
Giedrius Kadziauskas sakė, kad pir
miausia reikia leisti dirbti viršvalan
džius, be to, darbdaviams ir darbuo
tojams reikia leisti patiems susitarti
dėl daugelio darbo santykių aspektų.
Jo teigimu, dauguma darbuotojų
savo darbo santykius yra linkę susi
tvarkyti individualiai ir dažniausiai
nekreipia dėmesio į šiuos santykius
reguliuojančius teisės aktus.
Instituto viceprezidentas Remi
gijus Simašius teigė, kad šiuo metu
daugelį darbo santykių reguliuoja
kolektyvinės sutartys.
Lietuvos laisvosios rinkos insti
tuto užsakymu pernai lapkritį-gruodį atlikta RAIT apklausa, kurioje
dalyvavo 1.093 16-74 metų žmonių,
parode, kad 80.8 proc. apklaustųjų
sutiktų dirbti daugiau viršvalandžių

ir už tai gauti papildomą atlygį.
Daugiau nei trečdalis (37.3
proc.) apklaustųjų tvirtino, kad dar
bo laiko reguliavimas varžo galimy
bes dirbti tiek, kiek susitariama su
darbdaviu, o 59.6 proc. — kad darbo
laiko reguliavimas nėra toks svar
bus, nes vis tiek dirbama tiek, kiek
susitariama.
Apklausa taip pat parodė, jog
kas trečias darbuotojas dirba virš
valandžius, už kuriuos jam nemoka
ma. Viršvalandžius nurodė dirban
tys po 34-35 proc. valstybės ir priva
čiame sektoriuje dirbančių žmonių.
Instituto atstovų nuomone, tyri
m a s atskleidė, jog viršvalandžius
darbuotojai dirba, nepaisant forma
laus draudimo. Jei Darbo kodeksas
leistų dirbti viršvalandžius, tai ati
tiktų ir darbuotojų, ir darbdavių in
teresus.
Lietuvos laisvosios rinkos insti
tuto užsakyta apklausa apie darbuoto;-; pcznr; ; darbo santykius atlieknrr.n p:r:r.;į;; k.ir';}
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Princas Charles m a n o esąs
„politinis disidentas"
Londonas, vasario 22 d. (BNS)
— Didžiosios Britanijos Aukščiau
siajame Teisme pradėjus nagrinėti
bylą dėl paskelbtų princo Charles as
meninio dienoraščio ištraukų, kilo
viešos diskusijos, a r sosto įpėdiniui
dera pateikti politinius pareiškimus,
praneša BBC.
Charles kaltina bulvarinį laik
raštį „Mail on Sunday" dėl pažeistų
autorinių teisių ir kišimosi į as
meninį gyvenimą. 2005 metų lapkri
tį laikraštis išspausdino ištraukas iš
Wales princo 3,000 puslapių apim
ties dienoraščio, kurio vienas frag
mentų susijęs su 1997 metais vyku
sia Honkongo perdavimo Kinijai ce
remonija.
Kinijos diplomatus dienoraštyje
princas vadina „siaubą keliančiomis
senomis vaškinėmis figūromis".
Kitur vieną iš oficialių ceremo
nijų jis aprašė kaip „siaubingą sovie
tinio stiliaus vaidinimą", o tuometi
nio Kinijos vadovo J i a n g Zemin kal
bą pavadino „propaganda".
Posėdžio metu vienas iš gynybos

liudininkų — Charles asmeninio
sekretoriaus padėjėjas 1996-2002
metais Mark Bolland pareiškė, kad
Britanijos sosto įpėdinis save laiko
„politiniu disidentu", kovojančiu su
visuotinai paplitusiomis pažiūromis.
„Jis atsakingai žiūrėjo į politi
nius visų jį dominusių klausimų as
pektus, — pareiškė M. Bolland. —
Jis darė tai labai apgalvotai, ramiai
ir pasirengęs. J i s dažnai apie save
atsiliepdavo kaip apie 'disidentą',
kuriam tenka eiti prieš nusistovėjusį
politinį sutarimą".
Pasak BBC korespondento prie
karališkųjų rūmų Peter Hunt, sosto
įpėdinio atstovai būgštauja, kad bu
vusio sekretoriaus parodymai gali
turėti rimtų pasekmių: jei Charles
taps monarchu, į jį gali būti žiūrima
kaip į „karalių disidentą".
Korespondentas pažymi, k a d
„tai prieštarautų konstituciniam
monarchijos vaidmeniui Didžiojoje
Britanijoje", kur karališkosios šei
mos nariai neturi teisės daryti įta
kos politinei kovai.

Britų policija ieško plėšikų,
pagrobusių 4 0 mln. svarų
Londonas,
vasario
23 d.
(„ReutersTBNS) — Britų detektyvai
ketvirtadienį pradėjo ginkluotų plė
šikų, kurie, persirengę policininkais,
įvykdė vieną didžiausių apiplėšimų
per visą Didžiosios Britanijos istori
ją, gaudynes.
Plėšikai iš vienos saugyklos pa
vogė maždaug 40 mln. svarų. Jie pa
grobė saugyklos vadybininką, pas
kui — jo žmoną bei mažą vaiką ir
grasino juos sužaloti ar nužudyti, jei
jis nepadės jiems patekti į itin sau
gomą patalpą.
Anglijos bankas, kuris yra Di
džiosios Britanijos centrinis bankas,
patvirtino, kad buvo pavogta 25 mln.
svarų jo pinigų, bet, nepatvirtintais
žiniasklaidos pranešimais, bendra
trečiadienio apiplėšimo metu pavog
ta suma gali viršyti 40 mln. svarų.
Tokiu atveju tai būtų didžiausia gry
nųjų pinigų vagystė Didžiojoje Bri
tanijoje.
Jei bus patvirtinta, kad pagrob
ta 40 milijonų, šis apiplėšimas nu

stelbs 2004 metais įvykdytą 26.5
mln. svarų vagystę iš vieno banko
Siaurės Airijoje. Dėl šio nusikaltimo
daug kas kaltino Airijos respublikos
armijos (IRA) partizanus.
„Tai buvo sunkus išbandymas
vadybininkui, jo šeimai ir darbuoto
jams, — sakė Kent grafystės polici
jos detektyvas Paul Gladstone. —
Esame pasiryžę patraukti plėšikus
atsakomybėn".
Policija pranešė, kad per apiplė
šimą savo išore niekuo neišsiskiriančiame pastate Tonbridge, esančiame
40 km į pietryčius nuo Londono, nie
kas nebuvo sužeistas. Policija kol
kas nieko nėra suėmusi.
Pranešimai apie šią vagystę ket
virtadienį dominuoja televizijų nau
jienų laidose ir pirmuosiuose britų
laikraščių puslapiuose.
„The Daily Mail" rašo, jog polici
ja tikrina saugumo kameromis Eurotunelyje nufilmuotą medžiagą, norė
dama išsiaiškinti, ar plėšikai galėjo
pabėgti į žemyninę Europą.

rorino 2006
* Turino o l i m p i n i ų žaidynių
moterų biatlono e s t a f e t ė s varžy
bas trečiadienį l a i m ė j o Rusijos
kvartetas — Anna Bogaliy, Svetlana
Išmuratova, Olga Zaicevą ir Albina
Achatova. Rusijos sportininkės esta
fetės 4 po 6 km distanciją įveikė per
1 valandą 16 minučių 12.5 sekundės
ir 50,7 sekundės aplenkė Vokietijos
slidininkes. Bronzos medaliai įteikti
Prancūzijos biatlonininkėms.
* Ketvirtąja Turino žiemos
olimpinių ž a i d y n i ų v y r ų ledo ri
tulio turnyro p u s f i n a l i o dalyve
tapo pasaulio čempionė Čekijos rink
tinė. Turnyro ketvirtfinalyje Čekijos
ledo ritulininkai 3:1 įveikė pergalin

gai grupės turnyre žaidusią Slova
kijos komandą. Kitą pusfinalio porą
sudarys taip pat Europos komandos
— Rusija ir Suomija.
* Pietų Korėjos m o t e r ų ko
manda jau k e t v i r t o s i o s e olimpi
n ė s e ž a i d y n ė s e iš eilės l a i m ė j o
aukso medalius 3,000 m greitojo
čiuožimo trumpuoju taku estafetės
varžybose. Auksas Pietų Korėjos
čiuožėjoms atiteko po to, kai už tai
syklių pažeidimus buvo diskvalifi
kuotas Kinijos ketvertas. Sidabro
medaliai Turine atiteko paskutinių
dviejų olimpinių žaidynių bronzos
medalininkėms kanadietėms, o tre
čiąją vietą pelnė Italijos čiuožėjos.

EUROPA
BONA
Vokietijoje kalėti iki gyvos gal
vos nuteista medicinos sesuo, kuri
slaugos n a m u o s e nužudė devynias
pacientes. Teismas pripažino, k a d
Manuela Giersberg, kurią žiniasklaida vadina „mirties angelu", yra
kalta dėl k e t u r i ų tyčinių žmogžudys
čių, keturių nužudymų lengvinan
čiomis aplinkybėmis ir vieno nužu
dymo a u k a i prašant. Skelbdamas
nuosprendį teisėjas sakė, kad , j i vei
kė tyčia i r piktavališkai, pasinaudo
dama a u k ų bejėgiškumu". 27 metų
medicinos sesuo aštuonias minėtas
moteris, kurių amžius buvo nuo 78
iki 93 metų, uždusino pagalvėmis ir
rankšluosčiais.

RUSIJA
MASKVA
Mažiausiai 38 žmonės žuvo ket
virtadienį a n k s t i rytą, įgriuvus snie
go svorio neatlaikiusiam Basman
turgavietės, esančios Maskvos cen
tre, stogui. Išgelbėti ir į ligonines pa
guldyti 25 žmonės, sakė ministerijos
atstovas. Išlikę gyvi po griuvėsiais
žmonės skambino mobiliaisiais tele
fonais, beldė, o juos surasti gelbėto
jams padėjo tarnybiniai šunys. Gel
bėtojai sako, kad aukų galėjo būti
daugiau, jeigu vasario 23-ioji, kai
minima Tėvynės gynėjo diena, būtų
buvusi darbo diena. Prokuratūra iš
kėlė baudžiamąją bylą dėl „gyvybės
atėmimo per neatsargumą". Pirmi
niais duomenimis, įvykio priežastis
— storas sniego sluoksnis ant stogo.

AZIJA
TOKYO
Kairuoliškos grupuotės, pasiva
dinusios „Japonijos raudonąja armi
ja", steigėja ketvirtadienį Tokyo teis
me buvo nuteista kalėti 20 metų už
kėsinimąsi nužudyti ir 1974 metų iš
puolio prieš Prancūzijos ambasadą
Hagoje organizavimą. 60-ties metų

ATLANTIC

Fusako Shigenobu, žinomą impera
torės pravarde, teisė už vadovavimą
organizacijai, kurią ji 1971 metais
įsteigė kartu su radikaliomis pales
tiniečių kovotojų grupuotėmis. F.
Shigenobu, kuri daugiau kaip 25
metus sugebėjo išvengti trijuose že
mynuose ją persekiojusių, teisėsau
gos pareigūnų, buvo suimta 2000
metų pabaigoje prie viešbučio vaka
riniame Japonijos mieste Osaka.

ARTIMIEJI RYTAI
RIYADH
Saudo Arabija, paremdama
Egiptą ir paaštrindama JAV ir jo są
jungininkių arabų šalių nesutari
mus, atmetė JAV valstybės sekreto
rės Condoleezza Rice raginimą atsi
sakyti teikti finansinę paramą Pa
lestinos savivaldos vyriausybei, ku
rią turėtų suformuoti radikalusis
islamistinis judėjimas „Hamas".
Saudo Arabija, kuri yra viena dos
niausių Palestinos donorių, pareiškė
nuomonę, kad per anksti kalbėti
apie pagalbos palestiniečiams nu
traukimą, kol nepaaiškės, kokios po
litikos laikysis prie vyriausybės vai
ro stojęs „Hamas", kuris Izraelį lai
ko savo priešu.
BAGHDAD
Irako pagrindinis sunitų susi
vienijimas ketvirtadienį pasitraukė
iš derybų dėl naujos vyriausybės for
mavimo ir apkaltino valdantįjį šiitų
susivienijimą dėl religinės nesantai
kos kurstomo smurto, kuris per pas
tarąsias 24 valandas pareikalavo de
šimčių sunitų gyvybių.
JERUZALĖ
Grupė izraeliečių į vieną Vokie
tijos teismų padavė ieškinį Irano
prezidentui Mahmoud Ahmadinejad, tikėdamiesi pasinaudoti griež
tais vietos įstatymais prieš tuos, ku
rie neigia Holokaustą. Ieškovai kal
tina M. Ahmadinejad žydų tautos
genocido neigimu, neapykantos ir
rasizmo kurstymu, J T rezoliucijų ir
pažeidimu. Vokietijoje už Holokausto neigimą ir žuvusiųjų atminimo iš
niekinimą gresia baudžiamoji atsa
komybė. Ieškinio padavimas reiškia,
kad pradedamas baudžiamasis tyri
mas. Kaltintojai viliasi, kad teismas
paskelbs M. Ahmadinejad tarptau
tinę paiešką, todėl jis bus priverstas
atsisakyti tarptautinių vizitų.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Ocea.
Krovini j gabenimas
la;vj i ^sas oasaulio šalis.
į-;?^-;^

Krovinių gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

*r-.
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Air Freight
.

"^Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
/įsoje Amerikoje.

7 Packaaes

Trucking
Smulk LĮ s-jnt-mu siuntimas bei
p- statymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje Ba Prūsijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S Td. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Ttl. f 800-775-7363
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KAS NULEMIA AMŽIŲ
Senėjimo procesus tyrinėjantys
mokslininkai n u s t a t ė kelias bendras
taisykles, kurių laikantis, galima
pasiekti didžiausią gyvenimo truk
mę. Tačiau pripažįstama, kad šios
taisyklės y r a tik teorinės.
Svarbu — vaisingumas
Vienas faktorius, kuris susijęs
su ilgaamžiškumu, yra vaisingumas.
J u o daugiau palikuonių susilaukia
ma, t u o t r u m p e s n ė gyvenimo truk
mė. Šie s k i r t u m a i labai ryškūs, lygi
n a n t žmones su musėmis. Musė
gyvena tik keletą dienų ir padeda
120 kiaušinėlių. P e r metus išsirita
vidutiniškai 7 musių kartos.
K a l b a n t t i k apie žinduolius,
ryšys t a r p ilgaamžiškumo ir daugi
nimosi taip p a t teisingas. Šunys,
k a t ė s veda keletą vadų jauniklių ir
gyvena apie 2 dešimtmečius. Tačiau
a t s i r a n d a ryšys t a r p ilgaamžiškumo
ir brandos amžiaus, kuomet gyvūnas
gali susilaukti palikuonių. Juo ilgiau
g y v ū n a s lytiškai nesubręsta, t u o
ilgiau tokie gyvūnai gyvena. Iš visų
gyvūnų žmogaus augimo ir brendi

TURINO OLIMPINES
ŽAIDYNĖS

rorino e o o e

mo periodas yra pats ilgiausias, tad
jo gyvenimo trukmė y r a viena
ilgiausių.
Priklauso nuo smegenų

Kitas ryšys — ilgaamžiškumas
ir kūno bei smegenų dydis. J u o
didesnis gyvūnas ir juo didesnės jo
smegenys, tuo ilgesnė jo gyvenimo
trukmė. Viena didžiausių išimčių,
kad gyvenimo trukmė priklauso nuo
kūno dydžio, taikoma žmonėms. J ų
gyvenimo trukmė yra daug ilgesnė,
nei tai turėtų leisti kūno dydis.
Pagal tai žmogus turėtų gyventi
panašiai kiek kiaulė. Manoma, kad
smegenų dydis turi tokią pat didelę
įtaką, kaip ir kūno dydis.
Dar vienas dalykas, nuo ko prik
lauso gyvenimo trukmė, tai y r a
rizikos faktorius natūralios aplinkos
nišoje ir sveikatos būklė. Juo dau
giau pavojų, tuo trumpesnė gyvūnų
gyvenimo trukmė. Tai susiję su grei
tesnės lytinės brandos būtinybe, kad
būtų užtikrintas spartesnis daugini
masis.
BNS

Lietuvai atletai XX žiemos c impiddos atidarymo iškilmėse ižygiuoia : sta
dioną.

UŽDRAUDĖ ŠUNIMS NAKTIMIS LOTI
Lenkijos Čenstakavos miesto
savivaldybė sugalvojo būdą, kaip
kovoti s u įkyriu ir nesiliaujančiu
š u n ų lojimu. Atsižvelgdama į gyven
tojų s k u n d u s dėl n a k t i m i s šunų
keliamo triukšmo Čenstakavos mies
to tarybos nariai priėmė sprendimą
bausti šunų šeimininkus, kurie lei
džia savo keturkojams ilgai loti, pra
nešė lenkų televizija. Savivaldybės
policija t u r ė s teisę ne tik įspėti šunų
šeimininkus dėl keliamo naktimis
triukšmo, bet ir bausti pinigine bau
da iki 5,000 zlotų (apie 4,600 litų).
Tie, kurie laiko šunis, neįsivaiz
duoja, kaip paaiškinti savo numylė
tiniams, jog naktimis nevalia loti, o
reikia, kaip- ir žmonėms, miegoti.
Tuo t a r p u keturkojų nelaikantiems

žmonėms įkyrus šunų skalijimas
neleidžia miegoti. Kinologų nuo
mone, šunų įprotis loti priklauso nuo
jų veislės, charakterio ir auklėjimo.
J ų nuomone, miesto savivaldybės
sprendimas duos daugiau darbo šu
nų dresuotojams: juk geriau sumo
kėti kelis šimtus zlotų už šuns „auk
lėjimą", negu mokėti didelę piniginę
baudą.
Čenstakavą — kol kas vienin
telis Lenkijoje miestas, sugalvojęs
tokį kovos su šunų keliamu triukš
mu būdą. Tyrimai rodo, kad Len
kijoje šunį arba katę laiko beveik
kas antra šeima. Tiesa, katėms už
pavasarinius kniaukimus baudos
dar negresia.
BNS

Lietuvė
biatlonininkė
Diana

Rasimavičiūtė
XX žiemos
olimpiadoje

Turine,
Italijoje.

Alfredo
Pliadžio
nuotraukos.
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SKELBIMAI
— —.

Ištieskite vaikui savo ranką ir
duokite jam šeimą visam laikui
•;-:4<»MmM-į.

įvaikinkite vaiką iš Lietuvos
Skambinkite šiandieną
sužinoti kaip...
OUR CHILDREISTS HOMESTEAD
387 Shuman Blvd. Suite 335 W
Naperville, IL 60563
630-369-0004 (tel.) 630-369-0085 (faksas)
www.ourchildrenshomestead.org

IŠNUOMOJA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Išnuomojame atskirą kambarj
Summit rajone. Kaina $350/mėn.
Išnuomojame vieno miegamojo butą
„basement". 71 Str. & Harlem Ave.
Kaina $400/mėn. Butai su baldais.

GREIT PARDUODA

Tel. 708-476-1155
SIŪLO DARBĄ

•

f:>URcmu>R£vs

HOiME
STEAD
,y.,

"V

vt .«>/«

Experienced CNA or Home Health
Aide needed. Mušt have valid proof
to work in the United States.
Mušt speak English & driving a plūs.
Come ec go or m/e-in. Also need exp.
Baby/child care vvorkers.
CalIVViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

M U T U A L F E D E R A L SAVINGS
A N D L O A N ASSOCIATION OF CHICAGO

f=>
torsu *cs5i*c

LEN0ER

Patamaujam

— . -.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

^T|[

a

First Landmark Realty

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

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

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 70S-424-S654;773-581-8654
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Įvairios sporto žinios

GIMĘS PO LAIMINGA
ŽVAIGŽDE
Jis gimė Marijampolėje 1978 m.
vasario 14 dieną, taip arti Vasario
16-tosios, kad mintyse galėtum sieti
jo gimtadienį su Lietuvos Nepriklau
somybės švente, nors Darius gimė
dar komunistų okupuotoje Lietuvo
je. Bet šiais laikais vasario 14 dieną
linksmintis kviečia iš užsienio atke
liavusi šv. Valentino meilės diena.
Tad Darius Songaila, Eugenijos ir
Igno Songailų sūnus, gimęs po be
veik dviguba žvaigžde!
Nuo devynerių metų krepšinį
žaidžiantis 6 pėdų 9 colių ūgio Da
rius turėjo Marčiulionio ir Sabonio
pavyzdį, su tauta didžiavosi, kai
1992 m. Lietuvos krepšinio koman
da iškovojo olimpinį bronzos medalį.
Sėkmė lydėjo Darių 2000 m. olimpia
doje, kai jis su Lietuvos komanda
laimėjo bronzą, tačiau 2004 m. Aus
tralijoje Dariui ir visai Lietuvos
krepšinio komandai olimpiniai me
daliai netikėtai išslydo...
Songaila gavo stipendiją studi
juoti „Communications" Wake Forest universitete. Čia sutiko savo
būsimą žmoną Jacąuelyn, lauko
teniso stipendininkę. Praeitą gruo
džio 31 d. jie susilaukė dukrytės.
Darius su žmona pastoviai gyvena
savo namuose North Carolina vals
tijoje, o nuomoja butą šiauriniame
Čikagos priemiestyje.
Priešsezoninėse varžybose Da
rius gerai užsirekomendavo, bet,
krepšinio sezonui prasidėjus gal dėl
kelio traumos, gal kad dar reikėjo
„apšilti" naujoje aplinkoje, Dariaus
žaidimas susilpnėjo. Treneris Scott
Skilęs pasitikėjo Dariaus sugebė
jimais, net buvo suteikęs galimybę
žaisti starto penkete, bet buvo ne
patenkintas greitai surenkamomis
pražangomis. Darius tiksliai mėto
tritaškius, gabiai atkovoja kamuo
lius, vikriai perduoda kamuolį.
Dabar Darius žaidžia labai ge
rai, vasario 14 d. žaidė 33.36 minu
tes, pelnė 15 taškų. Prieš varžybas
treneris Skilęs sakė: „Jis žaidžia ge

rai. Jis mums padeda užtikrinti gerą
sezoną. Jis yra vienas mūsų naudin
giausių žaidėjų".
Per pertrauką, dideliame ekra
ne virš Čikagos „United Center"
aikštės, kur buvo susirinkusi 19,591
sirgalių minia, Darius buvo viešai
pasveikintas gimtadienio proga.
Sveikinimą nuo Amerikos lietuvių
visuomenės suorganizavo LR kon
sulas Arvydas Daunoravičius. Deja,
Darius sveikinimo negirdėjo ir ne
matė. Pertraukos metu žaidėjai
būna persirengimo kambaryje...
Tą vakarą varžybos buvo prieš
Dariaus ankstyvesnę „Sacramento
Kings" komandą. Buvo didelė įtam
pa ir varžybos baigėsi lygiomis
90:90, bet pratęsime
„Chicago
Bulis" pralaimėjo 105:101.
Po rungtynių buvo gaila pavar
gusio Darius, jam atsinaujino kelio
trauma, nusivylimas aptemdė žai
dėjų ir trenerio nuotaikas. Treneris
teigė, kad nors stengtasi, bet buvo
daromos tos pačios klaidos, pražan
gos, nepataikyti tritaškiai...
Gimtadienio dieną Dariui teko
švęsti be šeimos — žmona su nau
jagime jau grįžusi į jų namus North
Carolina valstijoje, kad galėtų būti
arčiau savo tėvų, nes Dariui su
komanda dažnai tenka keliauti po
įvairias valstijas.
Tokioje atmosferoje pasveikinau
Darių su gimtadieniu, perdaviau LR
prezidento Valdo Adamkaus bei LR
konsulo Arvydo Daunoravičiaus lin
kėjimus, įteikiau simbolinę dovanė
lę (saldainių rinkinį „Lietuva" ir dr.
Rimvydo Sidrio knygą „Lietuvio
žvilgsnis į Orientą". pakviečiau at
siradus galimybei, apsilankyti lietu
vių visuomenės renginiuose, palin
kėjau sveikatos ir gražiai atstovauti
Lietuvai, turint tokią viešą profesiją.
Gaila, kad ne vasario 14-tą, bet jau
kitą vakarą „Chicago Bulis" laimėjo
varžybas 30 taškų skirtumu!
Indrė Tijūnėlienė

Stuburo ir skausmo ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

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

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

EDMUNDAS VIZINAS, M.D.,
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 1 6
Chicago, IL 60638

s.c.

Tel. 773-229-9965
VaJandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

FCB" (buvo „FC Barcelona") koman
da, kurioje rungtyniavo tris sezonus
ir tapo vyrų krepšinio klubų
Eurolygos čempionų bei dukart
laimėjo Ispanijos čempionatą.
Kitus dvejus metus Š. Jasikevičiaus žvaigždė spindėjo Tel Aviv „Maccabi" komandoje, su kuria lietuvis iš
kovojo visus įmanomus titulus.
2004—2005 metais jis dukart trium
favo Eurolygos varžybose ir tapo Iz
raelio čempionato bei taurės laimėtoju.
Lietuvos krepšinio rinktinės vie
nas geriausių žaidėjų pateko į NBA
žvalgų akiratį, puikiai pasirodęs 2000
ir 2004 metų olimpinių žaidynių rung
tynėse su JAV komanda, per kurias
vidutiniškai pelnė po 23 taškus. 29
metų krepšininkas praėjusių metų
rugpjūtį pasirašė trejų metų 12 mln.
dolerių sutartį su „Pacers" komanda.
„Š. Jasikevičiaus amžius mums
nebuvo svarbus. Jis žaidžia taip,
kaip krepšinis ir turi būti žaidžia
mas. Jis — komandos žaidėjas ir
kasdien tobulėja", — teigė „Pacer"
klubo prezidentas Larry Bird. Liaup
sių lietuviui negailėjo ir jo naujosios
komandos vyriausiasis treneris Riek
Carlisle. „Šioje lygoje sunku. Kiek

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuvėms sutva/kys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuvškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
T1L 773-585-9500

NBA „Chicago Bulis" krepšininko Dariaus Songailos gimtadienio proga vasario
14 d. Čikagos „United Center" salėje Indrė Tijūnėlienė jam jteikė LR prez. Valdo
Adamkaus ir LR gen. konsulo Čikagoje Arvydo Daunoravičiaus sveikinimus bei
dovanėles.

NBA SVARBIAUSIĄ VAIDMENĮ VAIDINA PINIGAI
Šiaurės Amerikos Nacionalinės
krepšinio asociacijos (NBA) koman
dos „Indiana Pacers" gynėjas Šarū
nas Jasikevičius, kuriam teko laukti
beveik dešimtmetį, kad patektų į stip
riausią pasaulio lygą, tvirtina esąs
nusivylęs, jog svarbiausią vaidmenį
čia vaidina pinigai. „Buvau nuste
bintas, kad NBA didžiausias dėme
sys skiriamas finansiniams klausi
mams. Čia daug mažiau gryno krep
šinio nei Europoje arba žaidžiant ko
legijoje. Svarbiausia yra verslas, —
interviu agentūrai 'Reuters' teigė lie
tuvis. — Tai blogai, nes žaidimas dėl
tokios situacijos labai daug praran
da. Man taip nutiko pirmąkart".
Tačiau vienas geriausių Europos
krepšininkų pripažino, kad NBA yra
„kažkas ypatingo, nes čia žaidžia
geriausi pasaulio krepšininkai. Bai
gęs mokslus Maryland universitete,
1998 metais Š. Jasikevičius išvyko
rungtyniauti į Europą, kur ir pa
siekė didžiausių laimėjimų savo kar
jeroje. Atstovavęs Vilniaus „Lietuvos
ryto" ir Liublianos „Union Olimpia"
komandoms, 2000 metais Lietuvos
krepšinio rinktinės žaidėjas pasirašė
sutartį su Barselonos „Winterthur

KAFOOLOGAS-Š1RDIES UGOS

vieną minutę, praleistą aikštėje, jau
ti spaudimą ir konkurenciją. Tačiau
su kiekviena minute tampi geresnis
žaidėjas, ir jam tai puikiai sekasi, —
sakė R. Carlisle. — Visus fizinius
trūkumus Š. Jasikevičius kompen
suoja savo pastangomis, žaidimo ži
niomis ir analizuodamas savo opo
nentus. Jis daug laiko praleidžia
žiūrėdamas įrašus su būsimųjų var
žovų rungtynėmis, tad žino jų stip
riąsias ir silpnąsias puses".
Šį sezoną NBA debiutavęs Š.
Jasikevičius per rungtynes viduti
niškai pelno po beveik 9 taškus ir at
lieka po 3.2 rezultatyvaus perdavimo.
Lietuvis tvirtina, kad jis nesiekia
gerinti asmeninius statistinius ro
diklius, jam svarbiausia — laimėti.
„Džiaugiuosi, kai esu aikštėje ir
galiu padėti savo komandai. Kiek
vieną dieną vis labiau priprantu prie
žaidimo sistemos, NBA ir visko, kas
čia vyksta, — sakė 'Pacers' koman
dos legionierius. — Manau, kad skir
tumas tarp Europos ir kitų šalių
žaidėjų gerokai sumažėjo. Po sep
tynerių ar aštuonerių metų NBA bus
pusė amerikiečių ir pusė užsienio
krepšininkų".
ELTA

PATIKO KAZACHŲ
ATLETŲ SKRYBĖLĖS
Žinomi dizaineriai Domenico
Dolce ir Stefano Gabbana pavadino
kazachus madingiausia komanda per
iškilmingą olimpiados atidarymą ir
sakė, kad mielai pakvies juos pereiti
podiumu. „Mes tučtuojau nusamdytume atletus iš Kazachstano — tokie
madingi jų juodi paltai ir skrybėlės
'Borsalino', kurie labai atitinka sti
lių 'Dolce & Gabbana'", — rašo dizai
neriai Italijos laikraštyje „La Štam
pą". Prancūzai atrodė dailiausiai,
nors jų kostiumų sukirpimas, dizai
nerių nuomone, „pernelyg idealus".
Rusijos rinktinės atstovai atro
dė „labai kalėdiškai balta uniforma,
kuri juos kažkaip plonino ir aukšti
no", o italai, žinoma, buvo „žavūs".
Kas gi atsidūrė tarp nevykėlių?
„Kinų aprangoje buvo daugiausia
kičo. Savo ilgais paltais jie priminė
suvožtinius ir atrodė dar žemesnio
ūgio nei iš tikrųjų yra", — rašė D.
Dolce ir S. Gabbana. Vokietijos rink
tinės mandarino ir žaliosios citrinos
spalvų kostiumus dizaineriai pava
dino „vitamino C perdozavimu", o
amerikiečių beretės, jų nuomone,
atrodė kaip „atvirkščiai užmautos
apatinės kelnaitės". „ReuterV/BNS
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„Gintarinis obuoliukas — „kiškių
Džiugi žinia iš California
pasiekė Čikagos lituanistinę mokyk
lą. JAV LB Švietimo taryba pranešė,
kad „Gintarinio obuoliuko" premija
atiteko mūsų mokyklos pačių ma
žiausiųjų mokinukų mokytojai Silvi
jai Eglynaitei. Tai tikrai pelnytas
šios mokytojos darbo įvertinimas.
Vasario 18 d. ČLM vyko Vasario
16-osios minėjimas, kurio metu mo
kyklos direktorė įteikė S. Eglynaitei
JAV LB Švietimo tarybos 2005 metų
,,Gintarinį obuoliuką", o Lietuvių
fondo atstovė Alina Bičkienė įteikė
laureatei piniginę premiją. Gausūs
mokinių plojimai parodė, kad JAV
LB Švietimo taryba neapsiriko skir
dama 2005 m. premiją mokytojai Sil
vijai. Padėkos lakštai buvo įteikti
dar keturioms ČLM mokytojoms:
Jolantai Gudynaitei, Laimai Kataržienei, Vilmai Poliuvienei ir Giedrei
Starinskienei. Šios mokytojos taip
pat buvo pristatytos „Gintarinio
obuoliuko" premijai gauti.
Čikagos lituanistinėje mokyklo
je dirba daug gerų mokytojų, tačiau
Silvija yra ypatinga mokytoja. Ji
dirba su pačiais mažiausiais moki
nukais. Tai dar net ne mokinukai, o
tik būsimieji mūsų mokyklos moki
niai, kuriuos nuo 3 metukų tėveliai
atveda į mokykloje veikiantį „Kiškių
darželį". Į šią klasę priimame tik 15
mokinių (priimtume daugiau, tačiau
neturime patalpų)^ o norinčių turime
daug daugiau. Jau gerokai prieš
mokslo metų pradžią vaikučių tėve
liai skambina į mokyklą, norėdami
užrašyti savo mažuosius.
Tad kur čia paslaptis? Kodėl
mažųjų tėveliai jau iš anksto klau

sinėja, kada vyks užrašymas į mo
kyklą kitiems mokslo metams.
Paslaptis — mokyklos „Kiškių dar
želio" mokytojos: Silvija Eglynaitė ir
Rasa Zakarauskienė. Tai jos — dvi
seserys, kvalifikuotos mažųjų moky
tojos — savo darbu pritraukia į
mokyklą mažuosius. Kaip juokavo
ČLM mokytojai, sužinoję apie 2005
m. premijos skyrimą Silvijai —
gaila, kad neskiriami du „Ginta
riniai obuoliukai".
Silvija Eglynaitė jau devintus
metus dirba Čikagos lituanistinėje
mokykloje. Baigusi vidurinę ir mu
zikos mokyklas Mažeikiuose, ji įstojo
į Klaipėdos universitetą, kurį baigė
1994 m., įsigydama vaikystės peda
gogo ir psichologo bei muzikos moky
tojos specialybes. 1995 m. atvyko gy
venti į JAV ir nuo 1997 metų pradėjo
dirbti Čikagos lituanistinėje mokyk
loje. Silvija — mokytoja iš pašauki
mo. Jos meilė vaikams, atsidavimas
darbui subrandino gražius vaisius.
Ją myli vaikai ir jų tėveliai. Tėveliai,
kurių vaikai lankė „Kiškių darželį",
susilaukę jaunesnių atžalų, skuba
juos užrašyti į mokyklą.
Darbas su mažaisiais reikalauja
ne tik gero profesinio pasiruošimo,
reikia meilės, talento, kantrybės,
begalinio atsidavimo, kad mažieji,
praleidę mokykloje bemaž penkias
valandas, norėtų su džiaugsmu vėl į
ją ateiti. Reikia įdėti nemažai darbo,
kad vaikai, jiems net nejaučiant, bū
tų įtraukti į mokymo procesą, įgytų
žinių, įgūdžių, išmoktų šokti ir dai
nuoti. Mokytojos Silvijos vedamos
pamokos — tai gerai metodiškai
apgalvotas procesas. Joks žaidimas,

mokytojai

Mokytoja Silvija Eglynaitė (kairėje) ir JAV LB Švietimo tarybos narė Marytė
Sandanavičiūtė-Nevvsom.

šokis ar daina nėra šiaip sau. Viskas
skiriama vaiko lavinimui, mokymui,
įgūdžių formavimui, judesių koordi
nacijos gerinimui. Kiekviena pamo
kėlė kruopščiai apgalvota, pritaikyta
vaiko amžiui. Mokytoja darbe nau
doja daug vaizdinių priemonių, gam
tinę medžiagą. Visos šios priemonės
taip pat pritaikytos trimečių vaikų
ugdymui.
O kokias šventes mokytoja Sil
vija suruošia vaikams! Reikia tik pa
matyti, kaip vaikučiai šoka ir dai
nuoja Kalėdų seneliui, kaip jie, mo
kytojai padedant, pasidarę iš popie
rinių lėkščių „saulutes" ir į jas pribėrę žirnių „veja žiemą iš kiemo" per
Užgavėnes, o kaip jie, po savaitės
nebuvimo mokykloje, ateina pas
klasėje jų laukiantį kiškį ir pasisako
savo „bėdas", kaip kiekvienam atė
jusiam į klasę rodo savo darbelius!
Mokytoja ne tik dirba su vaikais.
Ne mažiau darbo yra ir su tėveliais.
Juos kartais taip pat reikia pamo
kyti, jiems patarti.
Savo patirtimi, metodiniais
klausimais, mokymosi medžiaga S.
Eglynaitė dalinasi su mūsų mokyk

los mokytojais. Ji niekada neat
sisako padėti savo bendradarbėms.
O ir pati kasmet kelia savo kvali
fikaciją mokytojų konferencijose,
mokytojų tobulinimosi kursuose.
Jau antrus metus Silvija yra moky
tojų tobulinimosi kursų organiza
cinio komiteto narė, padeda suruošti
kursų programą.
Labai gražiai apie mokytojos
darbą atsiliepia ir vaikučių tėveliai,
ir mokyklos tėvų komiteto nariai.
Džiaugiamės, kad mūsų mokyk
loje (ir ne tik mūsų, bet ir kitose litu
anistinėse mokyklose, išsibarsčiu
siose visose JAV) dirba daug gerų
mokytojų, ir esame dėkingi JAV LB
Švietimo tarybai, kad ji stengiasi
mokytojus už jų darbą paskatinti.
Ačiū ir Lietuvių fondui, kuris yra tų
premijų mecenatas.
Sveikindami mūsų mokyklos
mokytoją S. Eglynaitę su „Ginta
rinio obuoliuko" apdovanojimu, lin
kime jai neišblėstančio kūrybingu
mo, išradingumo ir didelės kantry
bės nelengvame mokytojos darbe.
Laima Apanavičienė
ČLM direktorės pavaduotoja

Spaudos apžvalga

„Mūsų Lietuva"

Pamokėles Kiškiu darželyje

Mus pasiekė Sao Paulo (Brazi
lija) leidžiamo žurnalo „Mūsų Lie
tuva" 2006 m. pirmas numeris.
Skaitytojams primenami Kru
vinojo sekmadienio įvykiai Lietu
voje, su jaunąja karta kalbama apie
Vasario 16-ąją. Jame galėsite pasi
skaityti apie Brazilijoje veikiandus
šokių kolektyvus, bendruomenės
veiklą.
Šeiminikės gali pasigaminti val
gį pagal žurnale išspausdintus re
ceptus, nemokantiesiems lietuvių
kalbos pridedamas žodynėlis.
Žurnalas spalvingas, daug nuotrajKu Jis leidžiamas dviem kal
bom iietu\ių .r portugalu
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NELENGVA TAPTI ARABO
ŽMONA
Europa raukosi, kai į ją legaliai
ir nelegaliai plūste plūsta kitų rasių
žmonės, tačiau, pasirodo, lygiai taip
pat nepatenkintos ir turtingos arabų
šalys, kai į jas keliasi gyventi kitos
rasės užsieniečiai ne musulmonai.
Jungtiniai Arabų Emyratai savo
turtais vilioja ten apsigyventi ne
vieną europietį, tarp jų galbūt ir
lietuvius. Priminsime, kad Emyratų
bendrasis vidaus produktas (BVP)
pernai siekė 74,5 mlrd. JAV dolerių,
vienam gyventojui teko — 29,100
dolerių (palyginimui — Lietuvos
BVP pernai siekė 25,2 mlrd. dolerių,
vienam gyventojui teko 7,300 dole
rių). Skirtumas — akivaizdus. Ta
čiau Jungtiniai Arabų Emyratai
stengiasi apsaugoti savo tautinį, ra
sinį ir religinį identitetą, todėl užsie
niečiams, o ypač užsienietėms, ten
pakliūti ne taip lengva.
Jungtinių Arabų Emyratų val
dovai nenori, kad jų piliečiai tuoktųsi su užsieniečiais. Vyriausybės
finansuojama institucija — JAE san
tuokų fondas (UAE Marriage Fund)
teigia, kad mišrios santuokos, ypač
su ne musulmonais, gresia sociali
niam pastovumui.
Fondo teigimu, 28 proc. iš 2,5
mln. šalies gyventojų yra susituokę
su užsieniečiais, o 79 proc. vyrų, iš
siskyrusių su savo arabėmis žmo
nomis, ketina vesti užsienietes. Ma
tyt, jau vien dėl šios priežasties atei
tyje užsienietėms moterims iki 40
metų amžiaus ketinama neišduoti
įvažiavimo vizų, nors jos ir keliautų
su vyru, kaip to reikalauja musul
monų papročiai.
Santuokų fondo vadovas Jemal
Al Bah įrodinėja, kad šalies vyriau
sybė turėtų įvesti taisykles su
mažinti ar net uždrausti mišrias
santuokas, kaip jau padaryta greti
moje arabų šalyje — Omane. Tokios
santuokos, anot fondo vadovo, skati
na narkotikų vartojimą, didina sky
rybų skaičių, naikina šalies arabišką
ir musulmonišką paveldą. Galų gale
tai didina vietos netekėjusių moterų

skaičių.
Kadangi Persų įlankos šalyse
senmerge laikoma 30 metų moteris,
fondas neseniai įsteigė 20,000 dir
hamų (5,500 dolerių) premijas savo
šalies piliečiams, kurie susituoks su
vyresnėmis — per 30 metų — mote
rimis. Šie pinigai skiriami prie
įprastos 70,000 dirhamų (19,000
dolerių) sumos, skiriamos jaunosios
kraičiui ir vestuvių išlaidoms pa
dengti, žinoma, jei besituokiantieji
yra šalies piliečiai.
Prieš 10 metų vykę tyrimai pa
rodė, kad dauguma Emyratų vyrų iš
viso neketina tuoktis. Todėl prieš
gerą dešimtmetį buvo įkurtas San
tuokų fondas, veiklos pradžiai gavęs
šalies prezidento šeicho Zajed bin
Sultan ai Nahajan „dovanėlę" — 440
mln. dolerių (apie 2,3 mlrd. litų).
Taupydamas šiuos pinigus, fon
das organizuoja masines vedybas
daugybei iš viso šalies surinktų po
rų. Fondas taip pat skiria pinigines
premijas vyrams, vedantiems našles
ir išsiskyrusias moteris.
Skyrybos JAE visuomenėje su
kelia daugybę prieštaravimų. Statis
tika rodo, kad tik 4 proc. išsiskyru
sių JAE moterų turi vidurinį išsila
vinimą, tik 1 proc. y r a baigusios
aukštąjį mokslą.
JAE remia švietimą ir vis dau
giau moterų įstoja į kolegijas ir uni
versitetus. Taigi tikėtina, kad ateity
je ten skyrybų mažės. Tačiau vietos
papročiai reikalauja, kad merginos
tekėtų jaunos, beje, dažniausiai už
pusbrolio. Emyratai vienu metu no
ri, kad mergaitės sektų tėvų tradici
jomis, bet taip pat skatina švietimą
ir tikisi turėti naudos iš išsilavi
nusių moterų.
Taip Emyratų mergaitės atsi
duria prieš nelengvą pasirinkimą:
jaunai ištekėti ir toliau nesilavinti,
siekti mokslo ir galbūt likti vienišai,
dar vienas atvejis — galima skyrybų
byla, suprantama, irgi negali kelti
jokio patrauklumo.
„Klaipėda*"
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Mūsų mielam dvasiniam tėvui

AtA
ARKIVYSKUPUI
PAULIUI MARCINKUI
staiga mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą vi
siems J o draugams ir artimiesiems.
Arizonos Lietuvių, Bendruomenė

GERA NUOTAIKA
TAVO RANKOSE

„Šypsenėlėmis" kompiuterių ter pasauliniu geros nuotaikos simboliu
minologija vadiname įvairius žen ir labai greitai atsidūrė ant marš
klus, kuriais internete bendraujan kinėlių, emblemų, atvirukų, žodžiu,
tys žmonės gali išreikšti savo nuo ant visų daiktų, kurie galėjo būti
taikas ir emocijas. Daugelis įsitiki greitai ir linksmai parduoti. Apie
nę, kad geltonas apvalus besišypsan kokias nors autorių teises niekas
tis veidelis yra toks pat žmonijos negalvojo, o JAV pašto tarnyba net
išradimas, kaip ir ratas. Bet „šyp išleido pašto ženklą, kuriame pui
senėlė" turi autorių. Pirmasis veidelį kavosi „šypsenėlė". 1971 m. pran
nupiešė amerikiečių dailininkas cūzas Franklin Loufran „šypsenėlę"
Harvey Bell.
užregistravo kaip prekės ženklą
Praėjusio amžiaus septintojo daugiau nei 80 pasaulio šalių ir
dešimtmečio pradžioje Amerikoje teigė, kad tai jis 1968 m. ją sugalvo
pradėjo jungtis stambios draudimo jo. Be to, F. Loufran įkūrė įstaigą
įmonės. Procesas buvo ne tik sudė „Smile Licensing" ir įvairiose pa
tingas, bet ir nervingas. Tai labai saulio šalyse susižerdavo daug pi
paveikė darbuotojų nuotaiką — jie nigėlio, tačiau JAV jis apeidavo iš to
tapo dirglūs ir jautrūs. Bendrovės lo. Tikrasis „šypsenėlės" autorius
„State Mutual Life Assurance" Harvey Bell apsukriam prancūzui
vadovai nusprendė pakelti savo dar pretenzijų nereiškė, tačiau atsirado
buotojų nuotaiką ir priversti juos kitų „veikėjų", kurie tvirtino, esą jie
šypsotis bet kuriuo metu — kai su sukūrė „šypsenėlę".
sitinka su klientais, kalba telefonu,
Harvey Bell apie savo kūrinį
dirba su dokumentais. Buvo nus kalbėdavo su dideliu patosu: „Nie
pręsta surengti netradicinę rekla kada žmonijos ir meno istorijoje ne
minę akciją, kurios pagrindinis buvo kūrinio, kuris taip plačiai pas
akcentas būtų ryškus ir įsimenantis klistų ir atneštų žmonėms tiek daug
simbolis.
laimės ir džiaugsmo. Nebuvo ko nors
1963 m. gruodį bendrovės atsto sukurta ir taip paprastai, kad būtų
vai surado dailininką Harvey Bell ir suprantama visai žmonijai". Su
pasiūlė jam įgyvendinti šį projektą. laukęs garbaus amžiaus, Harvey
Vėliau dailininkas prisipažino, kad Bell apsisprendė dėl savo misijos Že
darbą atliko per 10 minučių, o už jį mėje — save jis matė kaip laimės
gavo 45 dolerius. Ir tai buvo visi pasiuntinį ir net sugalvojo Pasaulinę
pinigai, kuriuos Harvey Bell gavo už šypsenos šventę („World Smile
„šypsenėlę". Dailininkas savo pieši Day"), kuri švenčiama spalio 1 die
nio net neregistravo kaip prekės žen ną. Tiesa, pavargęs nuo kivirčų dėl
klo, niekada negynė autoriaus teisių „šypsenėlės" autorystės, Harvey Bell
ir niekada dėl to nesigailėjo. „Mano į „šypsenėlę" įkompanavo savo ini
giausi vairuotojai.
O dėl gėrimo, tai visi žino, kad tėvas nemokėjo elgtis su pinigais, — cialus ir vis dėlto užregistravo, be to,
neblogai maukia airiai, bet pran pasakoja dailininko sūnus Charles įkūrė įmonę „World Smile Corpo
cūzai, sako, juos lenkia. Tačiau pas Bell, — jis mėgdavo kartoti: „Aš ne ration". Dailininkas mirė 2001 m.,
taraisiais metais visi, net prancūzai, galiu vienu metu valgyti dviejų sulaukęs 79 metų. Po jo mirties įmo
mažina šį pomėgį. Gryno alkoholio kepsnių ir važinėti keliais automo nei vadovauja sūnus Charles Bell,
kuris teigia, kad tėvo įkurtos įmonės
per metus jie vidutiniškai išgeria biliais".
dviem litrais, arba 12 procentų,
Pirmoji „šypsenėlė" buvo didelis misija yra pardavinėti, licencijuoti
mažiau negu prieš dešimtį metų.
apskritas ženkliukas, kurį draudimo „Harvey Bell Signature Smiley" var
Graikai kilnoja stikliuką rečiau bendrovės vadovai išdalijo darbuoto do produkciją, kuriai autentiškumą
nei dauguma europiečių galbūt jams. Ženkliukas taip patiko „State garantuoja Harvey Bell parašas. Be
todėl, kad jų lūpose visą laiką rūksta Mutual Life Assurance" klientams, je, visas pelnas skiriamas labdarai.
cigaretė: jie rūko dvigubai daugiau kad bendrovei teko jų užsakyti net Pasak įmonės vadovų, jie padeda
nei ES vidurkis ir beveik penkis kar 10,000. Tačiau visam pasauliui viso pasaulio vaikams. Bet to nedaro
„šypsenėlė" tapo žinoma, kai du bro nė viena firma, „šypsenėles" naudo
tus daugiau negu norvegai.
janti savo gaminiuose.
Šiaurės europiečiai tikra to žo liai ispanai prie jos „prilipdė" šūkį
džio prasme iškilę virš kitų. Viduti „Have a Happy Day". Nuo to laiko
nis olandų jaunuolis savo ūgiu len „šypsenėlė" su šiuo palinkėjimu tapo
„Klaipėda"
kia danų ir švedų bendraamžius, o
už ispanų ir portugalų „pusbrolius"
yra aukštesnis devyniais centimet
rais, nors šie ir ūgtelėjo per pastaruo
sius 40 metų aštuonis centimetrus.
T S= S 5? V % & %
Šiauriečiai yra ir sunkesni. Aus
trai pagal svorį lenkia portugalus
kiekvieną antradienį ir sekmadienį
vidutiniškai devyniais kilogramais.
nuo 7 — 8 vai. v.
O dėl laimės, tai jau labiausiai
Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadienį,
turbūt padeda saulė. Savižudybių
yra mažiausiai saulėtoje Graikijoje
penktadienį 1:30-2:30 vai. p.p.
ir Portugalijoje. Ūkanotos Suomijos
per VVFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą.
vyrai baigia gyvenimą savižudybe aš
Jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms!
tuonis kartus dažniau negu graikai.
BNS

NETRŪKSTA SKIRTYBIŲ
Aukštas, storas, nevedęs, mėgs
tantis išgerti, prislėgtas... Maždaug
taip įsivaizduoja Viduržemio jūros
šalių gyventojai standartinį šiaurės
europiečio tipą.
Savo ruožtu šiauriečiai savo
pietinius Europos „giminaičius" pie
šia maždaug tokius: žemo ūgio,
nedrausmingi vairuotojai, užkietėję
rūkaliai...
Vis dėlto, remiantis Europos sta
tistikos tarnybų duomenimis, minėti
stereotipai turi ir tiesos grūdo.
Vedybų klausimas visada da
lino Europą. Šiauriečiai rečiau tuo
kiasi ir turi daugiau nesantuokinių
vaikų. Laisvos mąstysenos islandai
turbūt iš viso metė paprotį tuoktis:
65 proc. vaikų čia pagimdo nesusi
tuokusios moterys, apie pusę tokių
vaikų gimsta Skandinavijoje. Bet juo
toliau į pietus, tuo mažiau šeimos
laisvybių.
Kita vertus, pietinė Europa,
nors ir susaistyta tvirtesniais šeimos
raiščiais, keliuose griežtesnės tvar
kos nesilaiko. Tikimybė pakliūti į
mirtiną transporto nelaimę Portu
galijos ir Graikijos keliuose yra
pakankamai didelė - šiuose kraštuo
se įvyksta daugiausia kelio įvykių.
Šiauriečiai, nepaisant ilgų ir tamsių
žiemų, slidžių kelių, yra drausmin

ALTV LAIDAS
GALITE ŽIŪRĖTI
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DRAUGAS, 2006 m. vasario 24 d., penktadienis

APYLINK
• J o n a s Šoliūnas, buvęs „Drau
go" dienraščio redaktorius, mirė
2006 m. vasario 22 d. Apie laidotu
ves bus pranešta vėliau.
• M a ž o s i o s Lietuvos l i e t u v i ų
draugija Čikagoje vasario 25 d., šeš
tadienį, 6 vai. v. maloniai kviečia į
tradicinį „Užgavėnių Šiupinį" Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
„Gintaro" salėje. Meninę programą
atliks solistai Nida Grigalavičiūtė ir
Algimantas Barniškis. Akompanuos
Manigirdas Motekaitis. Bus vaka
rienė, šokiai, gros A. Barniškio gru
pė. Stalus prašome užsisakyti iš
anksto tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas).
• V a s a r i o 25 d., šeštadienį, n u o
10 vai. r iki 6 vai. p.p. Arlington
P a r k Racecourse, 2200 W Euclid
Ave., Arlington Heights, IL, vyks
renginys „Chicago Women's EXPO",
skirtas moterims. Moterys čia ras
visko, p r a d e d a n t juvelyrika, bai
giant sporto produkcija. Po vienu
stogu prekiaus per 200 pardavėjų.
Taip pat galėsite pasiklausyti pas
kaitų apie kūno priežiūrą, madas ir
kt. Įėjimas — 8 dol, mokestis už
automobilio pastatymą aikštelėje —
6 dol. Tel. pasiteiravimui: 847-3857500.
• P r o f . d r . V y t a u t o J. Č e r n i a u s
knygos „Žmogaus vystymosi kelias"
sutiktuves PLC Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127th St., Lemont, IL,
įvyks vasario 26 d., sekmadienį,
12:30 vai. p.p. Po trumpos progra
mos bus laiko pasisvečiuoti. Kvie
čiame visus dalyvauti.
• J A V LB Waukegan-Lake County apylinkės bendruomenė vasario
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks Greenbelt Cultural Center, 1215 Green Bay Rd., North Chi
cago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV
LB Krašto tarybos narys Gediminas
Damašius. Meninėje programoje da
lyvaus jaun'a pianistė iš Lietuvos
Sondrita Beinarytė ir Gedimino litu
anistinės mokyklos moksleiviai. Po
minėjimo vyks Šeimos šventė. Minė
jimo metu bus telkiamos aukos JAV
LB Krašto valdybos veiklai paremti.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
• C i c e r o LB valdyba ir Cicero
ALTo skyrius vasario 26 d., sekma
dienį, ruošia Vasario 16-osios —
Nepriklausomybės dienos ir Kovo
11-osios — Nepriklausomybės atkū
rimo dienos minėjimą. Minėjimas
prasidės 9 vai. r. šv. Mišiomis Šv.
Antano bažnyčioje. Po šv. Mišių visi
rinksimės parapijos salėje. Pagrin
dinę kalbą pasakys LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Meninę programą atliks
Alfonso Seniūno muzikinis vienetas.
Rengėjai maloniai kviečia visus
lietuvius iš Cicero ir jo priemiesčių
gausiai dalyvauti.
• V a s a r i o 26 d., sekmadieni, 12
vai. p.p. Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės namuose, 2417 W. 43-ia
gatvė, ruošiamas Užgavėnių pasi
linksminimas. Šokiams gros Algi
mantas Barniškis, veiks baras, lote
rija, bus s k a n u s lietuviškas maistas.
Visi kviečiami.
• L e m o n t o apylinkės valdyba ir
Soc. reikalų skyrius praneša, kad
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai.
p p Pasauiio lietuvių centro didžio

Visiškai atsitiktinai
tuo pactu metu,
2005 metų rudeni
nesusitarę ir nesusitikę
du draugai — fotografai
ALGIMANTAS
KEZYS
ir
EUGENUOS
KRUKOVSK1S,
viešėjo Vilniuje.
O ką jie pamatė,
galėsite
pasižiūrėti
. atvykę į parodos
„2K2"
atidarymą
Čiurlionio
galerijoje
jaunmo centre,
5620 S. Claremont Ave.,
Chicago.
Atidarymo pradžia 7:30 vai. v.
Maloniai kviečiame visus
atvykti.

joje salėje World Relief DuPage
įstaigos atstovai kalbės apie pasi
ruošimą Amerikos pilietybei gauti ir
kitais imigraciniais klausimais.
Kviečiame visus, ypač naujai at
vykusius į šį kraštą, dalyvauti šiame
susitikime.
• K v i e č i a m e v i s u s v a s a r i o 28 d.
4 vai. p.p. į Užgavėnių blynų popietę
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Skanūs blynai ir nuotaikinga S.
Jagminienės muzika!
• L i e t u v o s Respublikos g e n e r a 
linis konsulatas Čikagoje ir Balzeko
lietuvių kultūros muziejus rengia
LR užsienio reikalų ministerijos
ambasadorės ypatingiems pavedimams Gintės Damušytės susitikimą
su JAV lietuvių bendruomene. Su
sitikimas vyks kovo 1 d., trečiadienį,
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629). Užsiregistruoti
dalyvauti renginyje arba daugiau
apie jį sužinoti galite paskambinę
tel. 773-582-6500. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti.
• J a u penkiolika m e t ų Šv. Ka
zimiero kongregacijos seserys mel
džiasi, kad Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja.
Kovo 4 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. Šv.
Kazimiero seserų koplyčioje, 2601
W. Marąuette Rd., Chicago, IL, bus
aukojamos šv. Mišios už kongre
gacijos įsteigėją Mariją Kaupaitę.
Taip pat visą kovo mėn. bus mel
džiamasi už seserų globėją šv. Ka
zimierą. Po šv. Mišių pasivaišinsime
ir pabendrausime. Kviečiame visus
atvykti. Tel. pasiteiravimui: 773776-1324.
• L i e t u v i ų fondo pilnateisiai na
riai yra kviečiami siūlyti LF Nomi
nacijų komisijai kandidatus į LF
Direktorių tarybą ir Kontrolės ko
misiją iki 2006 m. kovo 4 d., pasiunčiant kandidato/ės vardą, pavardę,
adresą, telefono nr., trumpą biog
rafiją ir paaiškinimą apie kandidato
kvalifikacijas bei visuomeninę pa
tirtį ir raštišką kandidato sutikimą.
Kandidatais gali būti pilnateisiai LF
nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu,
faksu ar e-paštu siųsti: Lithuanian
Foundation, LF Nominacijų komisi
ja, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616. Faksas:
630-257-1647, e-paštas: admin@lithfund.org
•Kviečiame į tekstilininkės
Inos Nenortienės skiautinių parodą
„Dyksnis prie dyksnio" Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th Street, Lemont,
IL, 2006 m. kovo 4-26 dienomis. p a _
rodos atidarymas šeštadienį, kovo 4
d., 6-9 vai. v.
• P a v a s a r i n ė j e m u g ė j e , kuri
vyks Jaunimo centre kovo 4-5 die
nomis galėsite įsigyti vertingų kny
gų: Algimanto Kezio fotoalbumų, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
išleistų knygų bei spalvingų lietu
viškų knygelių vaikams. Kviečiame
visus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba
708-636-6837 (Anelė Pocienė).
• A t e i t i n i n k ų n a m u narių meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
kovo 5 d., 1 vai. p p Ateitininkų na
muose Tą pačią dieną 9 vai. r, Pal
J Matulaičio misijoje bus auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru-

J a n i n a Babecky, Woodstock, IL, prie prenumeratos pratęsimo
mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Ačiū.
Bronius Polikaitis, Palos Hills, IL, pratęsė prenumeratą d a r vie
niems metams, atsilygino net už 3 kitas „Draugo" prenumeratas ir d a r
pridėjo 50 dol. auką. Toks dosnumas mus džiugina, jaudina ir s k a t i n a
dar stropiau vykdyti lietuviškos spaudos leidimo darbą. Nuoširdžiai
dėkojame už nuostabų dosnumą.
Eglė M. Firme, Ridgecrest, CA, parėmė „Draugą" 50 dol. a u k a .
Ačiū!
„Praėjusio Lietuvos Vyčių 92-ojo metinio v i s u o t i n i o n a r i ų
suvažiavimo metu (2005 m. rugsėjo 11-14 d.) buvo balsuota ir p r i i m t a
rezoliucija už Lietuvos Vyčių organizacijos veiklos garsinimą ir nuolatinį
straipsnių bei fotografijų spausdinimą užsienio lietuvių d i e n r a š t į
'Draugą' paremti 100 dol. auka", — rašo mums Lietuvos Vyčių centro
valdybos ryšininkė su visuomene Regina Juškaitė-Švobienė. „ D r a u g a s "
visuomet nuoširdžiai garsina su šios garbingos ir senos lietuvių kilmės
žmonių organizacijos veiklą. Dėkojame Lietuvos Vyčiams už dovaną ir
linkime sėkmės!
Juzė Žebrauskienė, Newport, NC, parėmė „Draugą" 75 dol. auka.
Linkėdami jai sveikatos ir daug šviesių dienų, dėkojame.
B e n e d i k t a s A. N e v e r a u s k a s , gyv. Sterling H e i g h t s , MI, a t n a u 
jindamas „Draugo" prenumeratą, atsiuntė kartu ir labai dosnią 100 dol.
auką. Linkime sveikatos, gražių dienų ir visuomet skaityti „Draugą".
Dėkojame už auką.

sius Ateitininkų namų narius ir
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti.
• K o v o 5 d., sekmadieni, PLC
Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo
tarybos organizuojama lituanistinių
mokyklų mokytojų konferencija.
Paskaitas skaitys prof. dr. Dalia
Katiliūtė-Boydstun ir mokytoja Rita
Venclovienė. Konferencija prasidės
9 vai. r. šv. Mišiomis Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčio
je. 10 vai. r. Bočių menėje prasidės
konferencija. Kviečiame visus lituanistinų mokyklų mokytojus ir tuos,
kuriems rūpi švietimo reikalai gau
siai dalyvauti.
• Ketvirtojo „ L i e t u v i ų b a l s o "
literatūrinio konkurso, kurio tema
buvo „Branginkime lietuvių tautos
dvasines vertybes", vertinimo ko
misijos nutarimu premijos paskirtos
trims konkurso dalyviams iš Lie
tuvos. Tai Kaune, Klaipėdoje ir Vil
niuje gyvenantys kūrėjai. Konkurso
mecenatas — dr. Jonas Adomavi
čius. Vertinimo komisiją sudarė:
Alfredas Gusčius, Anatolijus Kairys,
Stasė Petersonienė, Bronius Raguo
tis, Vytautas Volertas Konkursas
buvo paskelbtas Lietuvos valstybės
15 metų Nepriklausomybes atkūri
mo sukakties proga Premijų Įteiki

mas įvyks minint šešioliktąją Lie
tuvos Nepriklausomybės a t k ū r i m o
šventę kovo 12 d. 4 vai. p.p. J a u n i m o
centro didžiojoje salėje iškilmingos
vakarienės metu. Vietas galite už
sisakyti paskambinę tel. 773-7763399 („Lietuvių balso" redakcija).
Kaina — 35 dol. asmeniui. Visus
maloniai kviečiame dalyvauti būsi
moje premijų įteikimo šventėje.
•Čikagos lietuvių operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulevard, Cicero, IL. Bilietus į V y t a u t o
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigy
ti „Seklyčioje", 2711 W. 71st S t r e e t ,
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bilie
tai parduodami p i r m a d i e n i a i s —
ketvirtadieniais nuo 9 vai. r iki 4
vai. p.p. ir šeštadienį nuo 10 vai.r.
iki 2 vai. p.p. Penktadieniais bilietai
nebus pardavinėjami. Užsakymus
raštu prašome siųsti L i t h u a n i a n
Opera of Chicago, Inc., 3222 W. 66th
Place, Chicago, TL 60629, tel. 773925-6193. Bilietų kainos nuo 25 iki
50 dol. Asmenys aukoję 250 dol.
gaus 2 bilietus į operos spektaklį ir 2
pakvietimus į pokylį. Aukoję 150
dol. — po vieną bilietą j spektaklį ir
\ pokyli

