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A. J. Bačkis: a t k u r t a s istorinis teisingumas
„Šis įvykis svarbus pirmiausiai
tuo, jog atstatomas istorinis teisin
gumas: naikinamas skaudus okupa
cinio režimo padarinys bei įgyvendi
nama aukotojų valia — relikvijos tu
ri tarnauti Dievo garbei", — apie
Bažnyčios nuosavybėn grąžintų ver
tybių reikšmę kalbėjo kardinolas
Audrys Juozas Bačkis.
Šeštadienį, Šv. Kazimiero šven
tės proga, kardinolas A. J. Bačkis
aukodamas mišias jau kėlė taurę,
kuri praėjusią savaitę, drauge su ki
tomis „Katedros lobyno" vertybėmis
buvo perduota Vilniaus arkivyskupi
jos kurijos nuosavybėn.
Pasak kardinolo, su kai kuriais
Katedros lobyno objektais visuome
nė galės susipažinti religinių šven
čių metu. Tačiau kol kas vertybės
patikimai saugomos specialioje sau
gykloje, kurios vietos saugumo su
Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis (d) ir Lietuvos dailės metimais A. J. Bačkis neatskleidė.
Dar praėjusiais metais kardino
muziejaus direktorius Romualdas Budrys.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
las pasirašė dekretą, kuriuo buvo
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — Baž- saugyklose, o visuomenė dalį jų ga- įsteigtas Bažnytinio paveldo mu
nyčios nuosavybėn grąžintos Kated- lės išvysti mišių aukojimo metu bei ziejus.
„Jam jau numatytos Šv. Mykolo
ros lobyno pavadinimu žinomos ver- jau įsteigtame, bet dar neįkurtame
bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno
tybės kol kas patikimai saugomos Bažnytinio paveldo muziejuje.
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A. Valionis bei R. Lopata atmeta
opozicijos vadovo kaltinimus
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — Už
sienio reikalų ministras Antanas Va
lionis ir politologas Raimundas Lo
pata atmeta Seimo opozicijos vadovo
konservatoriaus Andriaus Kubiliaus
teiginius, esą diskusija apie sovieti
nės okupacijos žalos atlyginimą su
kelta, siekiant „revizuoti kertines
Lietuvos politikos nuostatas".
„Seimas dar 2000 metais priėmė
įstatymą, reikalaujantį siekti iš Ru
sijos sovietinės okupacijos žalos atly
ginimo. Vyriausybės ir Užsienio rei

kalų ministerijos funkcija — vykdyti
įstatymus, URM tą ir daro. Bet koks
bandymas įžiūrėti čia URM 'ranką'
ar manipuliacijas yra nesąmonė", —
sakė užsienio reikalų ministras A.
Valionis.
Jis komentavo parlamentaro A.
Kubiliaus pasisakymą, kuriame tei
gė, jog diskusiją dėl okupacijos žalos
atlyginimo klausimo siūlantys poli
tologai šios iniciatyvos ėmėsi „ne
vien tik savo iniciatyva". A. Kubi
liaus spėjimu,
Nukelta \ 6 psl.

A.Paulauskas siūlys persvarstyti
politiką išeivijos atžvilgiu
Vilnius, kovo 6 d. (ELTA) —
Praėjusią savaitę Wales (Jungtinė
Karalystė) viešėjęs Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas ketina
kreiptis į Vyriausybę, dar kartą siū
lydamas iš naujo išanalizuoti politi
ką išeivijos atžvilgiu, patvirtinti kai
kurių programų finansavimą.
Kalbėdamas apie susitikimą su
Wales gyvenančiais lietuvių ben
druomenės atstovais Seimo pirmi
ninkas sakė, kad jie kėlė klausimą
dėl tam tikrų programų finansavi
mo, mokyklų, vadovėlių. „Žmonės
nori steigti mokyklėles vaikams, mo
kyti vaikus lietuvių kalbos, o tam
reikia finansinio pajėgumo, kurio jie
neturi", — sakė A. Paulauskas.
Vizito metu Seimo pirmininkas

Artūras Paulauskas
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr

taip pat domėjosi Wales patirtimi ir
prioritetais naudojant Europos Sąjungos fondų paramą.

Pilietinės
organizacijos
padės
panevėžietei
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — At
viros Lietuvos fondo (ALF) finansuo
jamos visuomeninės organizacijos
teiks visokeriopą pagalbą apie atly
ginimų mokėjimus „vokeliuose" pra
kalbusiai „Krekenavos agrofirmos"
darbuotojai Danutei Budrevičienei.
Pirmadienį surengtoje spaudos
konferencijoje minėtų organizacijų
atstovai stebėjosi ir kėlė klausimą,
„kodėl pilietiško žmogaus visiškai
negina Lietuvos valstybė".
Kaip sakė Pilietinės visuomenės
instituto vadovas Darius Kuolys,
apie galimus pažeidimus „Krekena
vos agrofirmoje" prakalbusios D.
Budrevičienės nesiėmė palaikyti nei
jos apygardoje išrinkti parlamenta
rai, nei politinės partijos, nei profsą
jungos.
„Tuomet mes pradėjome svars
tyti, kokia gi pagalba iš visuomenės
D. Budrevičienei galėtų būti suteik
ta ir nutarėme ją pasiūlyti. Pilieti
nės visuomenės institutas šiandien
pervedė į D. Budrevičienės sąskaitą
3,000 litų ir tai yra ta suma, kurią
D. Budrevičienė praras dėl savo pi
lietiško elgesio. Nes vidutinė suma,
kurią ji gaudavo vokelyje, buvo apie
250 litų. Mes jai kompensuojame be
veik metų sumą, kad ji nesitrauktų
iš darbo vietos
Nukelta į 6 psl.
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patalpos Maironio gatvėje. Su vals
tybės, savivaldybės bei tarptautinių
fondų pagalba tikimės jas restau
ruoti ir atverti duris lankytojams
per trejus metus", — sakė kardino
las.
„Tai yra labai rimtas sprendi
mas ir aš manau, kad bažnyčia už
tikrins bažnyčios vertybių prieina
mumą bei išsaugojimą ateities kar
toms", — savo ruožtu sakė spaudos
konferencijoje dalyvavęs kultūros
ministras Vladimiras Prudnikovas.

Šiame
numeryje:
Sveikatos klausimais.
Prezidentų kelionės.
Laisvės kovos vertos
įspūdingo paminklo.
„Draugystės vartai".
Trečias kambarys.
Lietuviu telkiniuose.
Mūsų daržai ir darželiai.
Palaidotas arkivysk.
Paulius Marcinkus.
Nesibaigiantys LF darbai.
Apie spalvas.
Sveikatos draudimas
visiems Illinois valstijos
vaikams.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.860 LT
1 E U R — 3.452 LT
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

NETVARKA IR
DEPRESIJA
VETUSTA PRISMANTIENE
Savuose namuose kiekvienas
kampas turi simbolinę reikšmę —
tarsi savo aurą, darančią įtaką ne
tik mūsų savijautai, bet ir psichikai,
o sykiu ir sveikatai, nuotaikai, darbų
sėkmei.
Kasdien po darbo skubame na
mo vildamiesi, jei ne skaniai paval
gyti, tai bent gerai pailsėti. Tačiau
tokios viltys išsipildo ne visada. Ar
namai yra ramybės ir palaimos
prieplauka, priklauso tik nuo to,
kokia juose vyrauja tvarka.
Jei mes įpratę gyventi tvarkin
goje aplinkoje, apsilankę kieno nors
sujauktuose, nešvariuose namuose,
pajuntame diskomfortą, stengiamės
kuo greičiau iš ten išeiti, vengiame
daugiau užsukti. Stebimės, kaip
žmonės gali gyventi tokioje netvar
koje? Ar jiems tuose namuose gera?
Beje, esama nemažai ir tokių
būstų, kuriuose vyrauja chaosas,
tačiau jų netvarkingais nepavadinsi.
Juose yra tokių „slaptų" kampų, kur
telpa viskas ir kur retai užklysta
svetima akis.
Virtuvė
Daugelyje šeimų virtuvė vadina
ma „namų širdimi". Jei joje pakanka
erdvės, čia po dienos darbų susi
rinkusi šeima ne tik valgo. Namiš
kiai dalijasi naujienomis, įspūdžiais,
aptaria šeimos reikalus. Tokioje vir
tuvėje, sakoma, susiliečia visų au
ros, pajuntamas šeimos narių artu
mas. Drauge valgant — sotu ir ska
nu, nors maistas būtų ir nelabai
kokybiškas.
Tačiau įsivaizduokime, jei t a
„namų širdis" užgriozdinta visokiais
puodais, stiklainiais, nesuvalgytu
maistu, priskretusiais indais, kad ne

tik prisėsti, bet ir kavos ar arbatos
puodelio n ė r a k u r pasidėti. Žinoma,
šeima į p r a n t a prie tokios netvarkos,
nes, m a t y t , prie tokios aplinkos nuo
vaikystės y r a įpratusi pati šeimi
ninkė, a u g d a m a tėvų namuose.
Tokioje virtuvėje šeimos nariai
dažniausiai stačiomis praryja mais
tą, nejaučia nei jo skonio, nei pasi
tenkinimo. Tačiau toks valgymas ir
p a g a l i a u toks r y t m e t y s neteikia
žmonėms nei fizinių, nei dvasinių
jėgų.
Apie paskubomis praryto maisto
žalingą poveikį įspėja medikai.
T v a r k i n g a virtuvė m u s t r a u k i a
prisėsti, atsipalaiduoti. O j u k šito
m u m s reikia nė kiek ne mažiau nei
s k a n a u s maisto.
Svetainė
Šioje n a m ų erdvėje ne tik ren
kasi šeima, bet užeina ir draugai,
svečiai.
Darnioje šeimoje svetainėje vi
siems t u r i pakakti vietos. Tačiau
galima įsivaizduoti, k a i p buvimą
svetainėje a p s u n k i n a netvarka, ypač
jei ne laikina, atsitiktinė, o „tra
dicinė": išmėtyti daiktai, drabužiai,
kurių rytą visi skubėdami ir nervindamiesi ieškos, neapgalvotai sus
tatyti baldai.
J u k namų tvarka, jaukumas
žmogų ne tik gerai nuteikia, bet ir jį
auklėja! Ko motina gali tikėtis iš
užaugusių savo vaikų, jei ji pati visą
gyvenimą tik rinko ir dėliojo į vietas
vaikų išmėtytus drabužius, batus,
reikmenis, visai nereikalavo, kad tai
nuo m a ž u m ė s jie d a r y t ų patys.
Sąmonėje įsitvirtinusius įpročius jie
nusineš į savo s u k u r t a s šeimas. O jei
antroji sutuoktinių p u s ė tuo bus
n e p a t e n k i n t a , — n e s u t a r i m a i ga
rantuoti visam gyvenimui.

Esama ir tokių namų, kuriuose
svetainė, kad jos nereikėtų kasdien
tvarkyti, skiriama tik svečiams. Tai
gal būtų ir gerai, jei šeimos nariai
turėtų atskiras darbo vietas. Bet
dažniausiai taip nėra. Jei kambarys
bus nenaudojamas, o šeima jaus
kasdieninį nepatogumą dėl ankštu
mo, — kam tokia „prabanga" retai
užsukančiam svečiui?
Švari namų erdvė turi džiuginti
visus čia gyvenančius.
Miegamasis
Tai — ne tik poilsiui skirta
patalpa. Miegamasis — vieta žmo
nių intymiems santykiams, taip pat
j ų dvasiniam apsivalymui. Kur, jei
ne miegamajame, prieš užmigdami
mes apmąstome savo gerus ir blogus
darbus, santykius su artimaisiais.
Todėl ideali tvarka miegamajame
būtina.
Jei mus slegia sunkios mintys,
esame susierzinę, netvarka miega
majame, į kurį mes einame nusira
minti, sutrikdytą dvasinę būseną
dar labiau akcentuoja, nes ji sklei
džia neigiamą energiją. Iš tokio mie
gamojo rytą žmogus išeis ne pail
sėjęs, atsipalaidavęs, o dar labiau
sudirgęs.
Dar esama šeimininkių, kurios
nereikalingiems daiktams skiria
vietą miegamojo palovėse, kur jie ir
dūli dulkini, tapę paprasta akimi
nematomų parazitų veisykla. Į tokį
miegamąjį nesinori eiti miegoti
švariai nusiprausus. Jau nekalbant
apie tai, kad ir lovų patalynė ten
retai keičiama.

L a i m i n g u būti apsimoka
„Tyrimo anketų duomenys rodo,
kad laimi n-r, žmonės daugiau uždirba. i.-:* ik:rv.;>: > I.i'iburr.ir.-kaja
Yra ;tikir.a-rr,u ;rorįvmu. kad lairr.rs

pojūtis skatina žmones bendrauti,
daro juos dosnesniu ir net stiprina
imuninę sistemą".
S ė k m ė susijusi ne vien su di
desnėmis pajamomis. „Sėkmę api
brėžiame kaip t a m tikrų visuomenė
je v e r t i n a m ų dalykų turėjimą - tai
gali būti draugai, artimieji, pajamos
a r ilgas gyvenimas", - t v i r t i n a
tyrime dalyvavęs Illinois universite
to profesorius Ed Diener.
Vis dėlto tai nereiškia, kad liūd
ni žmonės yra pasmerkti beviltiš
kam gyvenimui ir nesėkmei. „Mūsų
t y r i m a s rodo, kad žmonės turėtų
s k a t i n t i savo t e i g i a m a s emocijas
darydami tai, kas juos džiugina nors
ir t r u m p ą laiko tarpą", - įsitikinusi
profesorė S. Liubomirskaja. Tik čia
egzistuoja viena sąlyga - j ū s ų
„laimės stimuliatorius" neturi būti
pavojingas, kaip greitas važiavimas
automobiliu, ar kenksmingas, kaip
milžiniški kiekiai šokolado. Suge
bėjimas pakelti sau nuotaiką nau
dingas daugeliu atžvilgių. Su laimin
gais žmonėmis maloniau bendrauti,
jie komunikabilesni, lengviau susi
doroja su stresu, y r a stipresnės
vcikatos. ^ahausia:
lipiau in/ve;a

Garažas
Automobilis dažnai žmonėms
tampa t a erdve, kurioje galima pasi
justi laisviems ir nepriklausomiems.
Tačiau tokie jausmai išgaruos, jei
garaže kiekvieną kartą reikės ropš
tis per krūvas senų padangų, kuistis
tarp išmėtytų, dulkėse paskendusių
įrankių.
Ką jau kalbėti apie garažą, ku
ris po buto remonto pavirsta atli
kusių daiktų sandėliu! Vis gailimą
juos išmesti ar kam nors padovanoti,
nes kažkada pinigas mokėtas.
Taigi, „kažkada"! O nuotaika dėl
jų genda šiandien.
Patikrinkime savo namų erdves
ir tvarkykime jas nuolat, apžiūrėda
mi visus kampus. Įsitikinsime, jog
kiekvieną kartą atsiras nereika
lingų daiktų, kurių atsisakius, ap
sišvarinus namuose atsivers naujos
erdvės, suteikiančios jose gyve
nantiems žmonėms patogumo pojū
tį, kurio ypač pasigendame savo
namuose artėjant pavasariui, bun
dant gamtai.
„Klaipėda"
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Koridorius
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Jis — tarytum namų arterija.
Netvarka jame panaši į spūstį kely
je. Ji trukdo namų atskirų patalpų
tarpusavio sąveikai, kaip ir šei
mininkų dvasinei harmonijai.
Pasižiūrėkime, ar koridorius
pakankamai apšviestas? Ar įėjus
nesusidaro įspūdis, kad įlįsta į
ankštą, tamsią skylę? Ar patogu
žmogui įeiti, ar nesimėto avalynė, ar
netrukdo rengtis gausybė kabančių
nereikalingų drabužių. Nepamirš-

LAIME IR SĖKME
California Riverside universiteto
mokslininkai, vadovaujami profe
sorės Sonija Liubomirskaja, atliko
tyrimą, kuriuo mėginta nustatyti
laimės ir sėkmės tarpusavio ryšį.
Rezultatai kiek netikėti: laimė yra
ne sėkmės rezultatas, o priežastis.
Kitaip tariant - būk laimingas ir
viską pasieksi!
Raktas į sėkmę - visai ne įtemp
tas darbas, o gebėjimas j a u s t i s
laimingu. Linksmi žmonės yra linkę
į naujoves, jie ryžtingai meta iššūkį
likimui - tai stimuliuoja teigiamas
emocijas, gerina tarpusavio santy
kius ir net sveikatą. Tokie žmonės
kyla karjeros laiptais.
Psichologai įsitikinę, kad laimė
- ne prabanga. Tai būtina sėkmingo
gyvenimo sąlyga. Negana to, laimės
pojūčiu gali „užsikrėsti" ištisos tau
tos ir šalys. „Laimingos" tautos yra
demokratiškesnės, tvirčiau tiesia
pagalbos ranką kitiems.

kime, jog namuose reikalinga ne tik
kasdieninė, bet ir sezoninė tvarka.
Jei jaučiate, jog įžengus į savus
namus padidėja vidinis irzlumas,
pasekite, kur jis prasideda. Gal kaip
tik tada, kai įžengiate į savo namų
netvarkingą koridorių?

Laimingu tautu
paslaptis
Laimė - tai ne vien indivi
dualus tikslas. Laimingos tautos gali
pasigirti didesniais pasiekimais.
Pirmiausia, dėl pozityvaus nusiteiki
mo. Antra, - jos visada pasirengusio
bendradarbiauti su kaimynais.
Tai suprasdama valdžia turėtų
daryti viską, k a s įmanoma, kad
piliečiai dažniau šypsotųsi. Tam val
stybė pirmiausiai turi užtikrinti
saugumą ir stabilumą. „Žinoma,
valdžia negali gyventi žmonių gy
venimo ir priversti jų jaustis laimin
gais, - samprotauja profesorius E.
Diener, - tačiau ji gali užtikrinti tam
būtinas sąlygas: racionaliai orga
nizuoti darbo valandas, užtikrinti
optimalią sveikatos apsaugos infra
struktūrą, įrengti gerą transporto
sistemą. Visa tai daro įtaką žmonių
pasitenkinimo lygiui".
Belieka pridurti, kad šiuolai
kinėje industrinėje visuomenėje
vienaip ar kitaip laimingais jaučiasi
maždaug 80 proc. žmonių.
„Klaipėda"
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Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas
rastinc@draugas org
skelbimai@draugas org
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Prezidentų kelionės
AV prez. George W. Bush jau
grįžo iš, galima sakyti, pačios
pavojingiausios savo kelionės,
aplankęs Indiją, Afganistaną ir
Pakistaną. Išskyrus galbūt Indiją,
kitos dvi valstybės per didelės
meilės prez. Bush ir apskritai
Amerikai nejaučia, tad savo jaus
mus išreiškė triukšmingomis,
neapykanta kibirkščiuojančiomis
demonstracijomis, o Pakistane —
net savižudžio bomba.
Kai kas tvirtina, kad čia prezi
dentui (ir jį lydėjusiems asme
nims) jokio pavojaus nebuvo, nes
pasirūpinta stipria apsauga. Bet
ar iš tikrųjų šiandien kas gali lai
duoti besilankančių aukštų svečių
saugumą? Todėl ir kyla klausimas:
kodėl JAV prezidentas rizikuoja,
besileisdamas į tokias keliones?
Argi nebūtų patogiau ir saugiau
pasikviesti tų valstybių vadovus į
Vašingtoną, su jais pasikalbėti, o
paskui Rožių darželyje (kaip įpras
ta) prie Baltųjų rūmų su jais nusi
fotografuoti?
Kelionės į užsienio sostines
yra ir prezidento, ir kitų valdžios
pareigūnų „darbo dalis". Jokia
spaudos konferencija savoje šalyje
neatliktų tos paskirties, kaip apsi
lankymas užsienio valstybėse. Tai
laikoma ir ypatingu tos valstybės
pagerbimu, palankumo parody
mu. (Prisiminkime, kaip Lietuva
džiaugėsi, kai JAV prezidentas
apsilankė Vilniuje!)
Kadangi šiuo metu Azijos vals
tybėse jaučiamas didelis priešišku
mas ir net neapykanta Amerikai
bei jos prezidentui, apsilankymas
tose šalyse gali atnešti daug nau
dos, tad verta rizikuoti ir pavojais.
Tiek Indija, tiek Pakistanas jau
yra įsijungę į „branduolinių ginklų
kraštų klubą". Šios abi šalys taip
pat dažnai susikerta dėl tariamų
teritorijos pažeidimų. Keletą kar
tų jos jau stovėjo ant tikro karo
pradžios slenksčio ir tik griežtas
tarptautinės bendruomenės įsiki
šimas padėtį kiek atvėsino. Pa
kistanas dar, be to, laikomas „ai
Qaeda" bei kitų teroristų slėptuve,
nors jo prezidentas karštai šį
kaltinimą užginčija. Prez. Bush
apsilankymas ir viešas pareiški
mas, kad „ai Qaeda" teroristai bus
surasti ir susilauks užtarnautos

J
S.m. vasario 2 d. Tarptautiniame respublikonų institute, VVashington, DC,
LR Seimo pirm. Artūras Paulauskas skaitė pranešimaą „Naujosios Europos
rolė, plečiant demokratiją Euroazijoje". Nuotraukoje: prelegentas tarp Lie
tuvos ambasados VVashington, DC, diplomatų ir Amerikos Lietuvių respub
likom! federacijos vadovų. Iš kairės: Andrius Krivas, Kornelija Jurgaitienė,
Audronė Pakštienė, Artūras Paulauskas, dr. Mykolas Pakštys. Kęstutis Vaškelevičius, (k. |onas Genys.

LAISVES KOVOS VERTOS
ĮSPŪDINGO PERGALĖS PAMINKLO
EDMUNDAS SIMANAITIS
Tarnybiniais reikalais apsilankęs
Seime, netikėtai gavau progą susi
pažinti su LLKS Kęstučio apygardos
vado pik. Leono Laurinsko ir LPKTS
Tauragės skyriaus tarybos pirmi
ninko Prano Rindoko 2006.01.03 pa
reiškimu, adresuotu Tauragės rajono
merui. Dokumente rašoma (tekstas
netaisytas):
„Su šiuo pareiškimu dar kartą
kreipiamės į J u s dėl Kęstučio apygar
dos paminklo. Daug kartų rašėme ir
žodžiais prašėme, kad būtų pratęstas
konkursas dėl paminklo projektų
maketų, nes iš esamų keturių nėra
nei vieno tinkamo ir nei vienas nėra
nusipelnęs jokios premijos.
Negavome nei vieno raštiško at
sakymo į mūsų raštus. Jei tokia pa
dėtis yra kaip kad J ū s nutarėte sta
tyti paminklą — kubo formos bunkerį
— tai padėtis labai liūdna. Tai žuvu
siųjų ir dar gyvųjų paniekinimas. Jei
iš tikrųjų norima pagerbti partizanų
kovas ir jų atminimą, tai turime sta
tyti didingą paminklą, nors nebūtinai
kaip rusų kariams ir kad nebūtų pa
juokta nei rajono savivaldybė, nei mū
sų paniekinimas.
Todėl dar kartą prašome sustab
dyti tokio 'bunkerio' statymą be mū
sų pritarimo. Prašome pratęsti pa
minklo maketų konkursą.
Teigimas, kad nebėra laiko, tada
prašome pratęsti kitiems metams pa
minklo statymą, tai tikrai nebus vėlu.
Prašome įjungti į komisiją ne vieną
partizaną, o po lygiai narių iš trijų
organizacijų".
Seimo narys Jurgis Razma šio
pareiškimo kopiją su laikraščio „Tau
ragės kurjeris" iškarpa persiuntė
Genocido ir rezistencijos tyrimo cen
tro direktorei D. Kuodytei ir Seimo
komisijos pirmininkui A. Stasiškiui.
Lydraštyje rašoma: „Kreipiuosi į
J u s perduodamas Tauragės parti
zanų, politinių kalinių ir tremtinių
nusivylimą, dėl numatyto statyti
paminklo Kęstučio apygardos parti
zanams. Siūlau ieškoti galimybių pra
tęsti buvusį konkursą ar skelbti iš nau
jo, asmeniškai kviečiant dalyvauti ja
me žymius skulptorius. Manau, būtų
blogas sprendimas pradėti statyti da
bar paskelbto nugalėtoju autoriaus pa
minklą, dėl kurio protestuoja tie, ku
riems pagerbti jis pirmiausia skirtas".
Nesiimu nagrinėti Tauragės re
zistentų santykių su rajono valdžia ar
su Genocido ir rezistencijos centro
vadovybe. Tačiau šis konfliktas išryš
kino esminės svarbos problemą, aktu
alią visai Lietuvai ir anaiptol no
naują, tik iki >io! nedrąsiai reikšta.

J a u p a s t a t y t i paminklai apskričių
centruose Marijampolėje, Telšiuose.
Tikriausiai rasis ir visose kitose apy
gardose. Tačiau neteko girdėti, kad
būtų išdiskutuota ir aptarta laisvės
kovų paminklų idėja. Ką tinka, o gal
ir privalu, akcentuoti: žuvusiųjų lais
vės kovotojų atminimą? Laisvės kovo
tojų buitį? Laisvės kovų teisumą ir
pergalę? Amžinąjį tautos siekį ginti
laisvę ir nepriklausomybę?
Skulptorius Regimantas Midvikis
išradingai pavaizdavo būtinąjį laisvės
kovų elementą — partizanų slėptuvę.
Lietuva — lygumų kraštas. Lietuvos
miškai lengvai šukuojami. Laisvės
kovotojai negalėjo turėti ir neturėjo
jokios saugios teritorijos, kurioje
galėtų po sunkių žygių ir kovų pail
sėti, atsigauti, žaizdas pasigydyti.
Štai kodėl slėptuvių ir bunkerių staty
ba, jų įrengimas ir maskavimas buvo
pasiekęs tobulumo viršūnę.
Kai sovietų divizijos įsiveržė į
Afganistaną, tenykščiai laisvės kovo
tojai okupuotoje šalyje turėjo laisvas
zonas, kuriose jie galėdavo sąlyginai
ramiai pailsėti. Kalnuose priešo šar
vuočiai, artilerija ir aviacija buvo bejė
giai. Lietuvos partizanų bunkeris
niekada nebuvo ir būti negalėjo forti
fikacijos statiniu, galinčiu atremti
priešo ataką. Okupanto karinė galia
buvo neribota. O aptiktame bunkery
je esantys kovotojai būdavo pasmerk
ti tikrai žūčiai, rečiau — nelaisvei ir
kančioms. Slėptuvė tapdavo jų ka
paviete. Vargu ar tiktų slėptuvę laiky
ti laisvės kovų svarbiausiu simboliu.
Pareiškimo autoriai tokią poziciją
išreiškė principingai. Jie teisūs!
Marijampolėje Tauro apygardos
partizanams skirtame paminkle pa
vaizduotas parverstas, sulaužytas
Vyčio Kryžius ir kryžium gulintis žu
vęs kovotojas. Sunkių kovų, netekčių,
praradimų skausmo ir pagarbos žu
vusiems kovotojams simbolis.
Bet šio paminklo skulptūros kal
bą galima suprasti ir kaip tiesmuką
Tėvynės patrioto klausimą: Kodėl pri
pažįstamas okupanto įvykdytas karo
nusikaltimas yra laikomas svarbiau
siu laisvės kovų akcentu? Tai jis,
vaizdžiai kalbant, pargriovė ir su
laužė Vyties Kryžių — vieną iš Lietu
vos valstybės šventų simbolių. Agre
sorius šitaip išniekino mūsų Valstybę
ir sutrypė Tautos teisę gyventi laisvė
je. Gal brangaus, bet išniekinto vals
tybinio simbolio pavaizdavimas an
samblyje su Tautos Pergalės išaukš
tinimu būtų priimtinas? Gal toks
paminklas karių savanorių kapinėse
ir tiktus Gal...
Ginkluotos kovos tarpsnis t era
tik dalis pasipriešinimo okupantams

istorijoje. Priešinimasis agresoriui
ginklu yra neišvengiamas ir dės
ningas. Tai garbinga konstitucinė
piliečio pareiga, liudijanti esant visuo
menėje stiprią tautinę savimonę. Ko
votojai buvo vienui vieni, be jokios
realiai juntamos laisvų tautų para
mos. Tačiau pasipriešinimas nenuslopo ir keisdamas veiklos formas po
pusės amžiaus pasiekė šviesios Per
galės dieną — Kovo 11-ąją, kurią dar
kartą įspūdingai patvirtino Sausio 13osios pakartotas beginklės Tautos
laimėjimas prieš agresyvią karinę
galybę. Pasaulio istorijoje nebuvo
panašios pergalės analogų.
Nelaimėtos kautynės su žymiai
galingesniu priešu nemenkina laisvės
kovotojų žygdarbio ir jokiu būdu ne
reiškia kovos pralaimėjimo. Atvirkš
čiai — tai suteikia laisvės kovotojams
— Lietuvos kariams savanoriams —
didvyriškumo aureole Be partizanų
kovos nebūtų atsikūrusi ir Trečioji

bausmės, kur k a s veiksmingiau
nuskambėjo Pakistano sostinėje,
nei ištartas Vašingtone.
Indijai viešnagės metu buvo
padaryta „keista" nuolaida, skati
nant ir remiant šios šalies bran
duolinių elektros jėgainių veikimą,
net pažadant joms kuro. Sakome
„keista", nes tuo pačiu metu Va
šingtonas labai stipriai pasisako
prieš Irano pastangas pasistatyti
branduolines elektros jėgaines
(niekas iš esmės netiki, kad Iranas
apsiribos branduolinių medžiagų
panaudojimu vien taikos reika
lams).
Afganistane padėtis yra kiek
pastovesnė, nors pastaruoju metu
teroristų veiksmai vėl padažnėjo.
Prez. Bush apsilankymas šioje
šalyje buvo, be abejo, labai naudin
gas ir sustiprino NATO sąjungi
ninkų pasiryžimą toliau vesti
Afganistaną pilnutinės (jeigu tai
apskritai įmanoma) demokratijos
link. Afganistane, kaip prisime
name, ne per seniai lankėsi ir Lie
tuvos prez. Valdas Adamkus. Nors
tas jo vizitas nesukėlė vietinių
musulmonų demonstracijų, o tik
kritiką savoje šalyje, bet lietuviai
kariai, be abejo, džiaugėsi, kad pas
juos atvyko savos šalies vadovas.
Šiomis dienomis prez. Adam
kus, kuris taip pat nevengia kelio
nių į užsienio sostines, lankėsi to
limiausiame mūsų planetos pak
raštyje — Australijoje, Naujojoje
Zelandijoje, Tailande. Jeigu ne
sunku suprasti ir pateisinti Ame
rikos prezidento vizitų, net ir prie
šiškose šalyse, reikalingumą, ar
mažutės Lietuvos vadovui tokie
vizitai būtini? Kokia iš jų nauda ir
Lietuvai, ir aplankytoms valsty
bėms?
Tai iš esmės geros valios ir
draugiškumo vizitai, supažindi
nantys tuos tolimuosius kraštus su
Lietuva, skatinant turizmą, verslo
investicijas ir apskritai ieškant
savo tėvynei draugų (juk nežino
me, kada jų gali prireikti). Reikia
tik džiaugtis, kad Lietuvos prezi
dentas naudojasi vakarietiškų ša
lių metodais ir nepabūgsta tolimų
kelionių, daugybės susitikimų, dip
lomatinių ėjimų, gerai suprasda
mas tokių susitikimų vertę —jeigu
ne šiandien, tai bent ateičiai.

Respublika.
Todėl seka logiška išvada — pa
minklai partizanų apygardoms turėtų
liudyti Laisvės kovų didvyriškumą,
teisumą ir išsilaisvinusios Tautos
padėką Tėvynės gynėjams. Tai turėtų
būti pati svarbiausia tokio paminklo
ar paminklinio ansamblio idėja. Kau
ne prie Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus stovi jaudinančio grožio, tikėjimo
lietuvybės amžinumu ir Nepriklau
somybės kovų pergalė liudijantis ta
lentingo skulptoriaus Juozo Zikaro
sukurtas paminklas „Laisvė". Jis
šaukė pasauliui ir dabar tą patį bylo
ja: Lietuvos valstybė atsikūrė! Ant
rosios Respublikos Nepriklausomybės
kovų simbolis — „Laisvės" statula —
kiekvienam sąmoningam piliečiui
įsakmiai tvirtina, kad laisvės kovotojų
istorinis žygdarbis, padėjęs atsirasti
Trečiajai Respublikai, vertas nema
žiau įspūdingo paminklo.
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DRAUGYSTES V A R T A i

Kovo 11 dieną, Cleveland, OH,
Dievo Motinos parapijos salėje įvyks
koncertas „Draugystės vartai", kuria
me dalyvaus trys jauniirio kolekty
vai. Cleveland jaunimo choras „Nau
joji intriga", Detroit jaunimo choras
„MoMiestelis" bei Cleveland šokio
kolektyvas „Švyturys". Abu chorai
susikūrė praeitą rudenį, paskatinti
Dainų šventės organizatorių „Atsi
liepk daina". Šokio kolektyvas „Švy
turys" gyvuoja Cleveland jau treti
metai. Visi trys kolektyvai turi gau
sų jaunimo būrį, o ir patys jų vado
vai yra labai jauni, kupini energijos
ir naujų idėjų.
Norėdami kuo geriau pasiruošti
artėjančiam koncertui, ir tuo pačiu
geriau pasiruošti Dainų šventei,
vadovai sugalvojo suvažiuoti į „Dar
bo ir draugystės savaitgalį" Daina
vos stovykloje. Tai įvyko vasario
17-20 d. Daug reikėjo įdėti darbo ir
energijos suorganizuoti tokį renginį,
bet galutinis rezultatas džiugino ne
tik vadovus, bet ir jų mokinius. Žino
ma, kad vien jaunų vadovų entuziaz
mo ir norų neužtektų suorganizuoti
ir įgyvendinti tokią idėją. Visi trys
vadovai yra be galo dėkingi Kas
tyčiui Giedraičiui, Dainavos stovyk
los valdybos pirmininkui, Linai Anu
žienei bei .Rūtai ir Linui Mikulioniams, kurie labai rūpestingai tvar
kėsi stovykloje, skaniai ir gausiai
maitino stovyklautojus.
Per vieną pertraukėlių prisėdau
ir pakalbinau „MoMiestelio" vadovą
Andrių Giedraitį. Keistas pavadini
mas, o paaiškinimas labai papras
tas: „Mes iš Detroit, tai tik paėmėm
ir išvertėm MoTown". („MoTown
label" pavadinimas kilo iš Motor
City. be) Suburti jaunimą į chorą
Andriui kilo mintis praeitą vasarą
bedirbant Dainavos stovyklos virtu
vėje, kai joje patirtimi dalinosi iš
visos Šiaurės Amerikos suvažiavę
chorų vadovai. „Tai mano pirmas
rimtesnis darbas su muzika, neturiu
specialaus išsilavinimo, išskyrus pri
vačias muzikos pamokas, kurias
lankiau šešerius metus. Man dvi
dešimt metų, studijuoju Michigan
universitete ląstelių ir molekulių
biologiją. Sunku mums susirinkti
visiems, nes daug kas dar nevairuo
ja, aš pats dabar gyvenu toli nuo na
mų. Mums ši stovykla tiesiog tikras
išganymas — niekada neturėsite
progos taip intensyviai visi kartu
repetuoti (28 dalyviai, visi užsire
gistravę važiuoti į koncertą ir į šven
tę). Turiu du pagalbininkus — Lau
rą Karvelytę ir Gytį Mikulionį. Be jų
neįsivaizduoju, kad galėčiau pa
ruošti chorą koncertui Cleveland ir
dainų šventei Čikagoje. Norėčiau
paagituoti ir kitus chorus, besi
ruošiančius šventei, susiburti į pa
našias kelių dienų studijas. Labai
palengvins ruošos darbą".
Man, iš šalies žiūrint į tokį di
delį pulką susirinkusio jaunimo, kilo
klausimas — kur slypi energijos ir
entuziazmo šaltinis? Atsakymą ga
vau iš pačių dainininkų. „Mes užaugom su daina, nemažai šių dainų
dainavome vasaros stovyklose. Čia
buvo tik dar viena galimybė susi
bėgti, atnaujinti senas ir užmegzti
naujas pažintis, ir, svarbiausia,
gerokai pasistūmėti į priekį su dainų
šventės repertuaru. Noro mes turim
labai daug, tačiau labai sunku
surasti laiko susirinkti į repeticijas.
Mes visi mokomės, esame užsiėmę
įvairiais dalykais po mokyklos. Kar
tais nesimatom tris keturias savai-
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„Darbo ir draugystės savaitgalio" dalyviai Dainavoje.

tes, daug tenka mokytis namuose iš
garsinių įrašų. Čia mums yra puiki
proga ne tik pasimatyti su draugais,
bet ir parepetuoti visiems kartu, ko
mums labai trūksta".
Repeticijos vyko be sustojimo,
vyrukai repetavo atskirai, merginos
atskirai, tada susibėgo visi kartu, ir
vėl atskirai, ir vėliau visi kartu su
„Švyturio" kolektyvu. Netgi ir per
pertraukas jaunimas susimesdavo į
atskiras grupeles, ir vėl iš tylaus
paniūniavimo išplaukdavo kuri nors
Dainų šventės daina. Niekada nerei
kėjo jų raginti, niekada nereikėjo jų
barti. Trykšte tryško noras dalyvau
ti šioje šventėje, būti šio, neįtikėtinai
daug energijos ir darbo reikalau
jančio renginio dalimi. Daugelis jau
nimo jau dalyvavo šokių šventėje ir
žino, kaip yra smagu vėl susitikti su
draugais ir bičiuliais iš visos Šiaurės
Amerikos. Saulius Kliorys, Cleve
land choro „Naujoji intriga" vadovas,
labai taikliai apibūdino šį savaitgalį
Dainavoje. „Jaunimas dainavo, net
ir kai jie nedainavo".
Grįžus namo aplankiau Cleve
land choro „blog" — http^/jaunimas.blogspot.com Su dideliu įdo
mumu perskaičiau trumpą choro
pavadinimo istoriją
ir turiu
pasakyti, kad iš trijų — „Raskila",
„Klaustukas" ir „Naujoji intriga",
pastarasis labiausiai atitinka šios
jaunos grupės dvasią. Saulius Klio
rys taip aiškina šio pavadinimo pras
mę: „Jis paslaptingas, truputėlį keis
tas, beveik ir grasinantis, ir gąsdi
nantis. Bet tikrai duoda mums ga
limybę paišdykauti".
Sekmadienio
popietę, kai
kuriems Detroit dainininkams išva
žiavus namo, muzika vis tiek nenuti
lo. Salę užpildė „Švyturio" kolektyvo
šokėjos, kurios Aušrinės Širvinskienės vadovaujamos, vėl ir vėl kar
tojo įvairius šokio žingsnius. Auš
rinei talkininkavo šokanti mokytoja
Lina Aukštuolytė, kurios pirmą sa
varankišką pabandymą pastatyti
šokį „Trapukas" galėsite pamatyti
koncerto metu.
Rita Kliorienė, Dainų šventės

meno vadovė, savo pasveikinime vi
siems suvažiavusiems į Dainavos
stovyklą, rašė: „Tikiu, kad Dainų
šventė bus ta maža kibirkštėlė, kuri
skatino jaunimą susiburti, ir iš tos
kibirkštėlės susikurs didelis laužas.
O jūs, mielas jaunime, per savo mei
lę lietuviškai dainai, šokiui, drau
gystėm esate tas deguonis, ta gyvy
bė, kuri gali dar ilgai išlaikyti šį
naują aukurą degantį". Noriu ir ga
liu užgarantuoti Ritą Kliorienę, kad
daugiau negu pusė darbo jau pada
ryta, begalinis entuziazmas pylėsi
per kraštus, beveik visos dainos po
dviejų dienų intensyvaus repetavimo pradėjo skambėti aiškiai ir ke
liais balsais.
Paskutinį stovyklos vakarą, mė
nuliui patekėjus ir žvaigždėm suži
bus tamsiame danguje, akordeonui
ir gitarai pritariant, daina vėl pa
sklido virš ledo sukaustyto Spyglio
ežero. Mažytės traškančios kibirkš
tėlės kilo į dangų ir tyliai leidosi at
gal paskleisdamos stebuklingą dai
nos galią. Nei spiginantis šaltis, nei
šlapios malkos neišgąsdino jaunimo.
Būdami tikri skautai, nenusileido,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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nepasidavė, ir laužas pagaliau įsi
liepsnojo.
Žiūrėjau į liepsnos nušviestus
jaunimo veidus, stebėjau jauniausių
koncerto dalyvių vienuolikmečio Da
riaus ir šešiamečio Kristoforo nuos
tabos ir susižavėjimo kupinas akis,
ir jaučiau, kaip šio laužo šiluma
užpildė jų mažas širdeles, ir aiškiai
suvokiau, kad šis laužas niekada
neužges. Negali, nes dainos ir šokio
galia yra tokia galinga ir užvaldanti.
Skubėkite užsisakyti bilietus į
istorinę dainų šventę.
• „Ticketmaster" (tel. 800-2771700) arba
• Pirkdami Čikagos Illinois uni
versiteto paviljono bilietų kasoje,
išvengsite papildomo „Ticketmaster"
mokesčio.
UIC Pavilion Box Office, 525
South Racine, Chicago, IL 60607,
312-413-5740. Darbo valandos: pir
madienį-penktadienį 12 v. p.p. - 6
v.v., šeštadienį 12 v. p.p. - 4 v.v.
Bilietų kaina y r a 22-32 dol.
suaugusiems ir 12-22 dol. vaikams
iki 12 m.
Renata Čiurlionienė

I
I
I
ieško lietuviškai kalbančių
I
vadovų, nusimanančių apie Lietuvos kultūrą,
I
I
dirbti stovykloje Marlboro, Vermonte
I
nuo 2006 m. birželio 15 d. iki rugpjūčio 30 d.
I
I
Vadovai praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklautojais ir I
I
prižiūri jų kasdienini gyvenimą. Vadovai turi turėti patirties darbe
I
su vaikais vasaros stovyklose. Alga S9.12 Valandai ( 4 0 val./sav.)
I
I
Susidomėję turi nueiti į Vermont Department of Labor Career I
I
Resource Center arba siųsti reziume anglų kalba pagal valdžios I
nurodymus šiuo adresu:
I
I
I
job Order 38711
I
Work Force Development Division
I
Vermont Department of Labor
I
P.O. Box 4 8 8
I
I
Montpelier, VT 05601 - 0 4 8 8
I
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TREČIAS KAMBARYS
ALBERTAS KANAITIS
Lygumos, lygumos... Toli kalnai,
vingiuojantis kelias, žalios pievos.
Autobusas pamažu juda į užmiestį,
palikdamas rūke skęstančią Bogotą.
Senos lūšnos ant mažų sklypelių
slenka prieš akis. Artėjame prie
sūnaus krikšto motinos ūkio, kur po
mano ilgos ligos pailsėsiu, atsigau
siu. Sustojame. Dešinėj kelio pusėj
didelis gyvenamasis namas, vėjinis
vandens malūnas siurbia iš žemės
vandenį ir pripildo cementinį talpintuvą. Namas gražus, didelis, bet
atrodo labai apleistas. Penki kam
bariai, virtuvė ir begalės durų, lan
gų. Mums laikina vieta iki gausiu
darbo. Kaimynų padedami tvarkomės, valom, taisom. Daug darbo,
nuovargio, bet verta. Po keletos die
nų namas atrodo lyg naujai staty
tas: blizga langai, džiūsta dažai...
Už duodamą vandenį kaimynai pa
dovanoja mums karvę ir teliuką.
Apylinkėj trūksta vandens, žmonės
naudoja lietaus vandenį.
Rami aplinka, nėra miesto
triukšmo, automobilių... Tyras oras,
viskas žalia, platūs laukai. Karvės
ramiai ganosi, nematyti nė gyvos
dvasios. Tyla. Senas, palinkęs virš
namo medis atrodo pavargęs, susi
mąstęs apie kažką galvoja ir tik
vėjas žaidžia jo šakose, kurios
barškina į langą, prašosi į vidų.
Nakties šešėliai pamažu sako sudie
dienai. Mėnulis vis dar slepiasi tarp
debesų ir staiga išlenda jo baltas
veidas lyg didelė lempa apšviečia
namus, kiemą. Dangus žvaigždėtas,

blykčioja ir kartais viena kita
žvaigždė krinta žemyn ir dingsta.
Pasakiška. Graži naktis, rami nak
tis, žemė ilsisi, miega. Padangėj
šviesos — Bogota.
Susisiekimas su Bogota geras,
kas dvi valandos autobusas sustoja,
prie ūkio. Esam patenkinti, tik trūk
sta pastovaus darbo. Gavau vieną
kitą pasiūlymą, žiūrėsiu, kas dary
tina.
Staiga ramybė sudrumsta: va
kar po vakarienės, klausydami radi
jo apie 9:15 vai. vak. užgirstam
bildesį iš vieno kambario ir lauke lyg
kas kalba, vaikšto. Einu į kitus kam
barius patikrinti, nešdamas su sa
vim didelį kirvį, mano vienintelį gin
klą. Kambariai tušti. Žiurkės? Ga
limas dalykas. Praslenka savaitė.
Beldimas nesustoja, dažnėja ir
kartais ilgai trunka. Galvojom, kad
žiurkės, bet jos sukelia triukšmą,
bet ne beldimą. Aiškus beldimas apie
tris kartus ir tik trečiam kampinia
me kambary, ir vėl tyla. Vakar naktį
beldimas prikėlė mus visus. Bel
dimas ant durų, langų — trečias
kambarys.
Atrodo, lyg kas nori mus išgąs
dinti, palikti namus, išeiti. Kalbam
su kaimynais, kurie tiki, kad namas
velnių apsėstas ir triukšmą tuščiame
name dauguma girdėjo. Pasakoja
ma, kad labai seniai vietiniai indė
nai gyveno, kur dabar pastatytas na
mas, buvo užpulti ispanų, kurie
ieškojo paslėpto aukso, nužudė in
dėnų šeimos galvą, kuris prakeikė
vietovę ir auksą. Beveik visi kaimy
nai yra labai prietaringi, nepakeičia

nuomonės...
Anksti rytą mašinų ūžimas, poli
cija prie artimiausio kaimyno namų.
Didelis susibūrimas. Kaimyno sū
nus, ardamas lauką, apie pėdos gilu
moj, randa skrynią pilną aukso
dirbinių. Rastas auksas priklauso
valdžiai ir tik tam tikras nuošimtis
pinigais — radėjui. Auksas — aukso
muziejui, Bogotoj. Parduoti rastą
auksą uždrausta. Muziejus labai ge
rai saugomas rūsyje. Po įvykio pra
šau keletą kaimynų praleisti naktį
su mumis. Bijo. Nesutinka.
Tamsi naktis. Lynoja. Ir vėl
kažkas nauja: žybčioja šviesa lauke,
juda ir atsispindi ant lango stiklo.
Atrodo kaip maža žvakutės liepsna
pamažu juda kieme. Drėgmės vaba
lai šviečia naktimis, bet ne „degan
tis" auksas, anot vietinių. Netikiu
„degančiu" auksu, velniais. Nubun
du. Liepsnelė vis dar juda „dega"
auksas, bildesys dar nesustoja...
Išeinu laukan, šiurpas krato. Lieps
nelė užgesta. Keistas jausmas, kaž
kas nesuprantama, mistiška. Neži
nojimas kas dedasi ir kodėl kantry
bė keičiasi į baimės jausmą. Nuspren
džiam kreiptis į vietinę policiją.
Viršininkas su keliais polici
ninkais tikrins namą. Viskas tvar
koj. Ilgas pasikalbėjimas su virši
ninku — tas pats atsakymas kaip
vietinių. Jis tiki, kad kažkas keista
vyksta. Sako, kad jei yra angelų, yra
ir velnių. Malonus, išsilavinęs žmo
gus — nei teigia, nei neigia. Jo nuo
monė — netinkama vieta gyventi.
Ūkis jau turėjo keturis savininkus.
Tos pačios problemos. Du policinin

Tamsioje palatoje dar jaučiu Juozą, esantį čia
pat, šalia! Kur kviečia mane seniai miręs jaunų
dienų draugas?...
ano lova keturvietėje palatoje šeštame
II dalis
aukšte, prie pat lango į vakarų pusę. Žiemos
diena gęsta, virš padūmavusio miesto žėruoja kru
vini saulėlydžiai. Palatos draugės miega, o aš žvel
TERESĖ
giu pro langą į palengva besileidžiančias sutemas ir
TUMĖNAITĖ-PABERALIENĖ
gęstančią žarą virš apsnigtų stogų... Kažkodėl
negaliu atplėšti žvilgsnio nuo padūmavusių tolių,
tarsi juos regėčiau paskutinį kartą... Staiga pajun
Nr. 7
tu, kaip nemalonus stingdantis šaltis kyla kojomis,
kūnu, surakina rankas ir liežuvį... Noriu sušukti,
kad man labai bloga, bet liežuvis nebeklauso, ne da nepamiršiu, o ir mirtis nebebus baisi...
altų chalatų daugybė, deguonies kaukė, pris
galiu atverti burnos!... Dar pajuntu, kad gulėjusi
lopinti balsai, kažkur lakstantys žmonės,
ant krūtinės mano ranka nusvyra žemyn... Tamsi
uždanga leidžiasi nuo palatos lubų ir uždengia sukilusios iš lovų, išsigandusiais veidais palatos
viską aplinkui. Man labai, labai bloga. Viskas nyk draugės — iš prieblandos palengva išnyra seni
sta, tolsta bejausmėje tamsoje ir tyloje, ir aš neži vaizdai... Pasirodo, viena iš palatos draugių tik
nau, kiek tai trunka — minutę, valandą, ar daugiau. snaudė ir išgirdo, kaip nuslydo mano ranka ir
Ūmai vėl viskas nušvinta! Šviesa, kurią regiu, trinktelėjo į lovos kraštą... Jinai suklykė, šauk
labai maloni, o už manęs — žydra, gili erdvė, kurio dama pagalbos. Kol susivokė personalas, kol atbė
je aš besvorė plaukioju, tarsi nešama lengvo vėjo... go reanimacijos komanda, praėjo kažkiek laiko, bet
Kylu vis aukštyn... Man gera, lengva, esu laisva man dar nebuvo lemta negrįžtamai išeiti. Skaus
nuo jausmų ir skausmo pojūčių... Kažkur dingo mas rankose, kojose, šaltas prakaitas kiaurai mer
tamsa, šaltis, kančia. Esu pavaldi kažkieno valiai ir kiantis drabužius, srūvantis visu kūnu! Koks bjau
visai nesipriešinu jėgai, lengvai nešančiai mane rus grįžimas į šį bjaurų gyvenimą! Ne, aš nenoriu
aukštyn. Matau, kaip toli liko žemė, apačioje labai viso to jausti, girdėti to lakstymo, triukšmo,
toli kažkokių kalnų snieguotos viršūnės. Pamąs nebenoriu grįžti į nykią tikrovę ir kančią! Karštos
tau, kokie tai galėtų būti kalnai?... Pažvelgiu į save, ašaros pasrūva upeliais pro sumerktas blakstienas,
bet nematau savo kūno, nei rankų, nei kojų, nors merkdamos plaukus, pagalvę, o aš nebenoriu at
viską gerai matau ir suvokiu. Mane ištinka šokas: merkti akių, nenoriu matyti įgrisusios palatos,
juk aš esu mirusi! Mintis trenkia, lyg žaibas! Mi žmonių, nenoriu to, kas vadinama laime gyventi!
rusi, o tai reiškia, kad aš gyva ir po mirties, kad ne Kam mane gaivino, kam vėl privertė plakti pavar
bus išnykimo tamsos, kuri visuomet mane baugino! gusią širdį?
— Matai, ji dar ir verkia, užuot džiaugusi, kad
Mane užplūsta begalinė ramybė, laimė, laisvė —
būsena, kurios žodžiais negaliu apsakyti! Gyve atgaivinome! O juk buvo mirusi! Gerai dar, kad
nimas ir mirtis —jau tik praeitis, daugiau jų nebe kaimynė pamatė... Tave ištiko klinikinė mirtis! —
bus! Nebebus skausmo, netekčių, ligų, daugybės seselė barasi, keisdama nuo ašarų šlapią pataly
problemų, kurių negalėjau išspręsti! Esu gyva, lai nę... Seselė nepatyrė to, ką aš jau žinau, veltui ką
minga, nors savęs ir nematau, nors esu tarsi nu nors sakyčiau ar aiškinčiau, todėl tyliu. Vis vien,
austa iš oro, besvorė, tačiau egzistuoju ir lengvai žodžiais savo būsenos negali apsakyti — tai reikia
kažkur plaukiu, o srovė, nešanti mane, tokia švel pajusti pačiai, išgyventi. Manau, kad man buvo
ni, tokia maloni! Net nebandau ką nors daryti suteikta nuostabi galimybė pajusti tai, ką jaučia
savarankiškai. Tai visai nauja, ligi šiolei nepažinta žmonės, palikdami šį pasaulį.
Tikrai nežinau, kas laukia toliau, jei nebūčiau
būsena, tačiau ji — tokia nuostabi! Metai bėgs.
prabėgs jų dešimtys, bet tos būsenos aš jau nieką- sugrįžusi, bet amžinybės pojūtis labai malonus, o
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kai budės visą naktį, vienas lauke,
kitas trečiam kambary. Tamsėja.
Mūsų nervai įtempti, jaudinamės,
laukiam iki laikrodis (sieninis) pa
sieks 9:15 vai. vak. Tyla. Artėjam
prie laukiamos valandos.
J a u po 9:30. Jokio bildesio,
triukšmo. Staiga girdim lyg kažkas
daužo langų stiklą, vėjas kaukia. Iš
trečio kambario išbėga policininkas
ir, sako, kad lyg kažkas jį išstūmė.
Lauke vėl tylu. Einam patikrinti
kambario — išdaužyti langai, ant
grindų pilna stiklų, viskas išvarty
ta lyg po audros. Žmonės čia prie
taringi tiki į stebuklus, vaiduoklius.
Tikėk kas nesuprantama. Nesupran
tu, neturiu atsakymo, bet netikiu.
Krikšto motina ir jos brolis kunigas
netiki. Gyvenime daug klausimų,
paslapčių, kur nėra atsakymų.
Nežinom kur eiti, ką daryti. Ge
ra žinia, gaunu gerą darbą ir butą
Bogotoj, ligoninėj. Paliekam ūkį,
beldimą, „degantį" auksą, velnių
apsėstą namą. Po keletos savaičių
grįžtam aplankyti pažįstamus. Au
tobusas beveik tuščias kratosi, de
juoja ir labai pamažu juda.
Didelis netikėtums — griuvėsiai.
Namas, kur praleidom laiką, sude
gintas, vandens malūnas nugriau
tas, tik juodas virtuvės kaminas dar
stovi. Kas namus sudegino, nežino.
Dabar, atrodo, viešpatauja ramybė.
Stovim ant kelio ir matom lygumas,
lygumas...
Trečiojo kambario paslaptis,
lieka paslaptim.

mirtis nėra ištisa kančia. Labai sunku ir bloga tik
iki tam tikros ribos. Visuomet bijodavau išnykimo,
sudūlėjimo žemėje, bet pasirodė, kad tai, ką pa
liekame, išsyk pamirštame — visos problemos lieka
už ribos! Gal aš ir netapsiu geresnė, bet į pasaulį
pažvelgsiu kitaip, negu žvelgiau ligi šiolei! Antrasis
man dovanotas gyvenimas jau privalės būti kitoks,
nors aš dar nežinau, būtent, koks...
Ateina pavasaris, o aš vis dar gulinėju ligoni
nės lovoje be konkrečios diagnozės. Pašalinamos
tonzilės, atliekama elektroencefalograma, sukvie
čiamas gydytojų konsiliumas... Iš jų veidų supran
tu, kad jie galų gale kažką „atrado"! Manęs ap
lankyti atėjęs vyras, pakviečiamas į gydytojų kabi
netą. Pro atviras palatos duris matau, kaip jis išei
na labai susijaudinęs, ne neužeina pas mane į pa
latą. Dar negreit sužinosiu, kad tuomet jam buvo
pasakyta, kad sergu generalizuotu trombovaskulitu, kad liksiu invalide gulėti lovoje visą likusį gy
venimą. Jei kada mano sveikata ir pagerės, tai
dirbti tikrai nebegalėsiu... Pasirodo gydytojai daž
nai klysta, o Tas, kuris tvarko žmonių likimus daro
stebuklus, jei tikrai panori... Aš pasveikau. Atsi
rado žmonių, kurie žinojo, kad fizinės žmogaus ga
limybės neturi ribų, tik reikia rasti kelius jas pa
žadinti.
oks buvo gydytojas psichterapeutas Aleksan
dras Alekseičikas, kuris išmokė mane, kaip
nugalėti negalią.
— Kelkis ir eik! Jei nugriūsi — pakels! Jau
geriau mirti stovint, negu gulint lovoje! Reikia pa
čiai kovoti, kitaip — tikrai liksi lovoje visam gyve
nimui! — žiaurokai, bet teisingai Alekseičikas nu
rodo man vienintelį kelią pasveikti. Aš greitai įsiti
kinu, kad žmogus turi tiek, kiek pats atkovoja, kiek
įstengia nugalėti save. Valios pastangos, ištvermė
ir kantrybė gali labai daug. Dvasios stiprybė gali
priversti paklusti fizinį kūną! Aš atsikėliau.
Pradžioje tenueidavau keletą žingsnių, bet nebijo
jau griūti ir mirti, nes tai geresnė išeitis, negu tapti
invalide ir gulėti lovoje. Toks įsitikinimas man pa
dėjo, ir po kiek laiko vėl gyvenau pilnavertį gyve
nimą, šokau, mylėjau, dirbau savo mėgstamą dar
bą! Pagimdžiau ir išauginau sūnų... Nustojau lieti
ašaras, kad reikėjo grįžti gyventi antrą gyveni
mą...

T

Bus daugiau.
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,,LT U n i t e d " dainos ž o d ž i a i
Lietuvoje j a u išsipildė

Grupė „LT United" atstovaus Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse Graikijoje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 6 d. (ELTA) — Iš
šešiolikos įvairiausio stiliaus „eurovizinių" dainų tinkamiausiu pripa
žintas ironijos nestokojantis projekto
„LT United" kūrinys „We are the
winners". Laimėję kelialapį į Euro
vizijos konkursą Graikijoje, grupės
nariai po renginio žadėjo atkreipti
Europos dėmesį į Lietuvą — nesvar
bu, gerą ar blogą įspūdį susidarys
žiūrovai.
Šeši Lietuvoje gerai žinomi dai
nininkai — Andrius Mamontovas,
Saulius „Šamas" Urbonavičius, Vik
toras „Vee" Diawara, Marijonas Mi
kutavičius, Arnoldas Lukošius ir Ei
mantas Belickas — po renginio vy
kusioje spaudos konferencijoje pati
kino, kad Atėnuose jų pasirodymas
gali skirtis nuo dabartinio, bet naujų

idėjų neatskleidė.
Daina apie Eurovizijos nugalėto
jus sulaukė 32,699 žiūrovų balsų. Po
jų buvo grupė „InCulto". J ų daina,
reklamuojanti Lietuvą, gavo dvigu
bai mažiau balsų. Trečiasis liko Ala
nas C h o š n a u , k a r t u su realybės
„šou" „Dangus" dalyviu Vaidu atli
kęs dainą „The heat". Žiūrovai jam
skyrė beveik 10,000 balsų.
Ketvirtoji vieta atiteko muzikos
pasaulio naujokams „Gravel" su dai
na „Round and round". Jiems nusi
leido scenos „vilkas" Edmundas Ku
činskas, užėmęs penktąją vietą.
Nusivylimo neslėpė paskutinę
vietą užėmusi grupė „Onsa". Šios
grupės d a i n i n i n k a s Tautrimas —
tik vienuoliktokas, jauniausias iš vi
sų atrankos dalyvių.

A. Valionis bei R. Lopata atmeta...
Atkelta iš 1 psl.
„už politologų įžvalgų slepiasi Užsie
nio reikalų ministerijos (URM) sie
kis keisti Lietuvos poziciją Rusijos
atžvilgiu".
Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų ins
tituto (TSPMI) direktorius Raimun
das Lopata sakė, jog „panašu, kad
politikai užmiršo, jog gyvename de
mokratinėje visuomenėje, kurioje
gyvuoja laisva, pasverta ir atsakinga
mokslininkų nuomonė".
„Be to, TSPMI yra Vilniaus uni
versiteto dalis. Jo veiklos principai
skiriasi nuo tų, kuriais vadovaujasi

Maskvos valstybinis t a r p t a u t i n i ų
santykių institutas (MGIMO), kuris
yra žinybinė Rusijos URM dalis", —
sakė R. Lopata.
Diskusija dėl žalos atlyginimo
kilo, kai Lietuvos politologai Česlo
vas Laurinavičius bei Raimundas
Lopata pareiškė nemanantys, kad
šiuo metu šaliai reikėtų garsiai pri
minti didžiajai kaimynei apie oku
paciją. Praėjusią savaitę Čekijoje ir
Vengrijoje viešėjęs Rusijos preziden
tas Vladimir Putin Budapešte pa
reiškė apgailestaująs ir jaučiąs „mo
ralinę atsakomybę" už 1956 ir 1968
metų įvykius.

* Žydrūnas Savickas ketvirtą
kartą iš eilės tapo Ohio v y k u s i o
p r e s t i ž i n i o „Arnold's S t r o n g man" galiūnų konkurso nugalėtoju.
Tai buvo jau šešioliktos iš eilės per
du pastaruosius sezonus laimėtos
30-mečio pasaulio bei Europos ga
liūnų čempiono varžybos. Šešiose
rungtyse Z. Savickas surinko 53 taš
kus bei dešimties galiūnų turnyre
aplenkė ukrainietį Vasil Virastiuk
(47 tšk.) bei rusą Michail Kokliajev
(38 tšk.). Varžybose JAV lietuvis pa
siekė du naujus planetos rekordus —
160 kg svorio „Apolono ašį" iškėlė
aštuonis kartus bei pakėlė 450 kg
svorį.
* Savaitgalį Rusijos s o s t i n ė j e
vykusiame Europos šaudymo
oriniais ginklais suaugusiųjų ir
jaunių čempionate geriausiai iš Lie
tuvos atstovų sekėsi Karoliui Giruliui. Vienintelis iš lietuvių į šaudymo
oriniu šautuvu finalą patekęs K. Girulis išmušė 690.5 taško ir, aplenkęs

tik vengrą Gabor Horvat užėmė sep
tintą vietą jaunių vaikinų varžybose.
* Š a r ū n o J a s i k e v i č i a u s In
d i a n a „ P a c e r s " k o m a n d a sekma
d i e n į N B A reguliariojo s e z o n o
rungtynėse svečiuose 94:93 nugalėjo
Philadelphia „76ers" krepšininkus.
Pergalingus taškus į aikštelės šeimi
ninkų krepšį įmetė Stephen Jackson, likus žaisti vos 2.9 sekundės.
Lietuvis nugalėtojams pelnė 12 taš
kų, atliko 2 rezultatyvius perdavi
mus, atkovojo ir perėmė po vieną ka
muolį, t r i s k a r t suklydo bei dukart
prasižengė.
* S e k m a d i e n į NHL regulia
riojo s e z o n o r u n g t y n ė s e D a l a s
„Stars" s v e č i u o s e net 7:2 sutriuš
kino Čikagos „Blackhavvks" ledo ri
tulininkus. Tai buvo tryliktoji Dalas
komandos pergalė prieš varžovus iš
eilės N H L pirmenybių istorijoje.
„Stars" ledo ritulininkai Čikagos ko
mandai nepralaimi nuo 2002 metų
sausio 20 dienos.

Pilietinės organizacijos padės panevėžietei
Atkelta iš 1 psl.
ir aktyviai gintų savo pilietinę pozi
ciją", — sakė D. Kuolys.
Su Darbo partijos vadovu Vikto
ru Uspaskichu siejamoje „Krekena
vos agrofirmoje" dirbanti D. Budrevičienė, viešai prakalbusi apie atly
ginimų mokėjimą „vokeliuose", po
savo pasisakymų prarado dalį atlygi
nimo ir šiuo metu negauna atlygini
mo dalies, mokėtos jai neteisėtu bū
du, nuslepiant mokesčius.
Žmogaus teisių stebėjimo insti
tutas teiks ir nemokamą teisinę pa
galbą „Krekenavos agrofirmos" dar
buotojai.
Pasak šio instituto valdybos pir
mininko Kęstučio Čilinsko, Genera
linė prokuratūra turėtų perimti Kė
dainių prokuratūros pradėtą bylos
tyrimą dėl apgaulingo apskaitos
tvarkymo.
K. Čilinsko manymu, akivaizdu,
kad vietos pareigūnai šiuo atveju
bus „nedrąsūs" tyrėjai, o Generalinė
prokuratūra, perėmusi į savas ran
kas minėtą bylą, turėtų ir gerokai iš
plėsti tyrimą.
Teisininko teigimu, prokurorai
turėtų tirti ne tik galimus įmonės
apskaitos tvarkymo pažeidimus, bet
ir galimą dokumentų klastojimą,
mokesčių vengimą, nelegalią preky
bą ir kt.
„Be to, tokioje byloje liudytojai
turėtų būti įslaptinti. Mes matome,
kad šiuo atveju yra kova su įta
kingais asmenimis, žiniasklaidoje
fiksuojama, kad tie darbuotojai, ku
rie liudys, gali būti išmesti iš darbo,

tuomet pagal Baudžiamąjį kodeksą
tokie liudytojai tyri būti įslaptinti",
— sakė K Čilinskas.
Teisininko teigimu, apie mokėji
mą vokeliuose įmonėje pranešę dar
buotojai teisiniu keliu gali pasiekti
„maksimalaus savo teisių apgyni
mo" — išsireikalauti iš „Krekenavos
agrofirmos", kad visas jiems moka
mas atlyginimas jiems būtų moka
m a s oficialiai.
Žinomas žurnalistas ir visuome
nės veikėjas Romas Sakadolskis sa
kė esąs nustebintas D. Budrevičienės parodytos drąsos, turint omeny
je, kad jos nestojo ginti nei valstybė,
nei profsąjungos, nei politikai, t.y.
nesuveikė įprastai tokiose situaci
jose Vakaruose veikiantys paramos
piliečiams mechanizmai.
„Jos atstovas Seime yra A. Pe
keliūnas, kuris yra ir vienas iš agro
firmos akcininkų. Tai kur ji turi
kreiptis? Jos darbdavys yra A. Peke
liūnas, jos 'valstybė' — A. Pekeliū
nas. Čia ir yra vienas iš oligarchinės
valdžios apibrėžimų", — kalbėjo R.
Sakadolskis.
Žinant, kad „Krekenavos agro
firma" yra gavusi ir Europos Sąjun
gos paramos, pasak R. Sakadolskio,
derėtų kelti klausimą, „ar tuo metu,
kada buvo dalijamos SAPARD lėšos,
įmonėje buvo vedama dviguba ap
skaita?"
„Jeigu taip — a r neturėtų šituo
reikalu susidomėti ir Europos Sąjun
ga, kuri skyrė pinigus minėtai ben
drovei Lietuvoje?" — kalbėjo R. Sa
kadolskis.

Butų istorija domėsis STT
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — Vy
riausioji tarnybinės etikos komisija
(VTEK) aiškinsis, ar prezidento Val
do Adamkaus patarėjai, įsigiję butus
prestižinėje Vilniaus vietoje Turniš
kėse, neįsipainiojo į viešųjų ir priva
čių interesų konfliktą. Medžiagą
apie butų pardavimą pradėjo rinkti
ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT),
kuri tik gavusi daugiau informacijos
ketina spręsti, ar teisėsaugos insti
tucijoms būtina pradėti tyrimą.
„Mes negalime nieko nedaryti,
nes į m u s kreipėsi šaunūs vyrukai iš
Prezidentūros ir paprašė atlikti tyri
mą, ar jie nepažeidė įstatymo", — sa
kė laikinai VTEK pirmininko parei
gas einantis Vytautas Andriulis.
Pirmadienį prezidento patarėjas
nacionalinio saugumo klausimais
Rytis Muraška ir patarėjas užsienio
politikos klausimais Edminas Bag
donas kreipėsi į tarnybinės etikos
sargus su prašymu įvertinti jų veiks
mus įsigyjant gyvenamąjį plotą tar
nybinės etikos požiūriu.
Kaip teigiama Prezidentūros
Spaudos tarnybos pranešime, pata
rėjai yra pasirengę pateikti visą su

tuo susijusią informaciją ir doku
mentus.
V. Adamkus esą palaiko šį pata
rėjų žingsnį, nes, jo įsitikinimu, vi
siems valstybės pareigūnams turi
būti taikomi vienodi teisės aktų ir
tarnybinės etikos reikalavimai. Lie
tuvos vadovas tikisi, kad tyrimas at
sakys į visus visuomenei iškilusius
klausimus.
Kaip teigė Valstybės turto fondo
(VTF) generalinis direktorius Povi
las Milašauskas, ši institucija rūpi
nasi tik tuo turtu, kuris perduotas
j a i pasitikėjimo teise. Turniškėse
esanti valstybei priklausanti žemė ir
statiniai fondui nebuvo perduoti, to
dėl VTF esą neprivalėjo stebėti jų
naudojimo.
Valstybės kontrolė, kaip infor
mavo Viešųjų ryšių tarnybos vado
vas Gediminas Končius, šiuo metu
svarsto situaciją ir artimiausiomis
dienomis nutars, kaip į ją reaguoti.
Tuo tarpu STT vadovas Povilas
Malakauskas jau pirmadienį ryte
davė pavedimą p a t i k r i n t i žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie
butus Turniškėse.

Diplomatas taps ambasadoriumi Egipte
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) - Iš
kabineto Vilniuje Lietuvai Singa
pūre, Indonezijoje, Tailande ir Ma
laizijoje atstovavęs Ginutis Dainius
Voveris skiriamas ambasadoriumi
Egipte.
Trečiadienį ministrų kabinetas
turėtų priimti nutarimą, kuriuo pra
šys prezidentą atšaukti Užsienio rei
kalų ministerijoje ambasadoriumi
ypatingiems pavedimams Pietryčių
Azijai dirbantį G. D. Voverį iš amba
sadoriaus pareigų minėtose valsty
bėse bei skirti į Egiptą.

D. Voveris bus pirmasis Lietuvos
ambasadorius Egipte, iki šiol diplo
matinei atstovybei Cairo vadovavo
laikinasis reikalų patikėtinis Polin a r a s Čižauskas.
D. Voveris taip pat yra pirmasis
Lietuvos ambasadorius užsienio ša
lims, dirbantis iš Vilniaus. Pasau
linėje diplomatinėje praktikoje yra
atvejų, kai dėl lėšų stokos ar didelių
a t s t u m ų n u s p r e n d ž i a m a nesteigti
atstovybės.
Pagal įstatymus ambasadorius
skiria ir atle'džia prezidentas.

DRAUGAS, ZOUb m kovo 7 d., antradienis

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP. Interfax. ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)
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Geriausio f i l m o „Oskaras"
a t i t e k o „Crash"

Reese Witherspoon
, .Reuters" nuotr.

Los Angeles, kovo 6 d. („Reuters7AFP/BNS) — Hollywood suža
vėjęs „Crash", kuriame pasakojama
apie santykius tarp skirtingų rasių
žmonių, per 78-ąją „Oskarų" įteiki
mo ceremoniją sekmadienio vakarą
geriausio filmo statusą paveržė iš
absoliučia nugalėtoja laikytos gėjų
meilės istorijos „Brokeback Mountain".
Geriausiu aktoriumi buvo pri
pažintas Philip Seymour Hoffman,
„Capote" suvaidinęs homoseksualų
rašytoją Truman Capote, o geriau
sios aktorės „Oskarą" pelnė Reese
Witherspoon, Johnny Cash biografi
joje „Walk the Line" suvaidinusi
country muzikos d a i n i n i n k ę J u n e
Carter.
„Brokeback Mountain", kuriame
pasakojama apie dešimtmečius tru
kusią dviejų kaubojų meilę, iš viso
gavo tris statulėles: geriausio reži
sieriaus „Oskarą" Ang Lee, geriausio
adaptuoto scenarijaus
„Oskarą"
Dian Ossana ir Larry McMurtry ir
geriausios filmui parašytos muzikos
„Oskarą" Gustavo Santaolalla.
Sis filmas buvo gavęs daugiau
sia nominacijų — aštuonias. 6.5 mln.
JAV dolerių tekainavęs „Crash" ir
George Clooney „Good Night, and
Good Luck" turėjo po šešias nomina
cijas.
51 metų „Brokeback Mountain"
režisierius A. Lee, kuris yra pirmasis
azijietis, gavęs geriausio režisieriaus
„Oskarą", dėkojo ne tik agentams,
vadybininkams, prodiuseriams ir ki
tiems Hollywood darbuotojams, bet
ir išgalvotiems rašytojos Annie
Proulx herojams.
Tuo tarpu vos t r a m d y d a m a aša
ras R. Withersppon dėkojo savo šei
mai, vyrui Ryanu Phillippe, kuris
taip pat yra aktorius, ir tiesiog per
televiziją savo mažiems v a i k a m s pa
sakė, kad jie jau turėtų būti lovose.
„Good Night, And Good Luck"
negavo jokių „Oskarų", b e t šios juos
tos sumanytojas G. Clooney buvo ap
dovanotas „Oskaru" k a i p geriausias
antrojo plano aktorius — už gyveni
mu nusivylusio CŽV agento vaidme
nį dramoje „Syriana".
Britų aktorė Rachel Weisz ge
riausia antrojo plano aktore buvo
pripažinta už aktyvistės, k u r i nužu
doma dėl savo įsitikinimų, vaidmenį
trileryje „The Constant Gardener".

Philip Seymour Hoffman
„Reuters" nuotr

Kitas statulėles išsidalijo japonų
saga „Memoirs of a Geisha", kuri bu
vo pagerbta už geriausius kostiu
mus, geriausią scenografiją ir ge
riausią operatoriaus darbą, „The
Chronicles of Narnia: The Lion, The
Witch and the Wardrobe", kuri gavo
geriausio grimo „Oskarą", ir juosta
„Hustle & Flow", kurioje skambanti
„ I f s Hard Out Here for a Pimp" bu
vo pripažinta geriausia originalia
daina.
Dar vienu vakaro netikėtumu
tapo afrikiečių „Tsotsi", kuris ge
riausio filmo užsienio kalba katego
rijoje įveikė laimėtoju laikytą juostą
„Paradise Now".
„Tsotsi", kurio scenarijų parašė
ir kurį režisavo 42 metų Gavin Hood
iš Pietų Afrikos Respublikos, Presley
Chweneyagae vaidina bejausmį
gangsterį, kuris supranta, kad žmo
gaus gyvybė turi reikšmę, kai yra
priverčiamas rūpintis pagrobtu kū
dikiu.
„Dieve, laimink Afriką! — atsi
imdamas savo statulėlę sakė G. Ho
od, kuris yra baltasis. — Mūsų fil
mai gal ir užsienio kalba, bet mūsiš
kės istorijos yra tokios pačios kaip ir
jūsiškės. Jos yra apie žmogaus širdį
ir jausmus".
Geriausio animacinio filmo „Os
karas" atiteko britui Niek Park už
„Wallace and Gromit in The Curse of
the Were-Rabbit".
Tuo t a r p u „Munich", Steven
Spielberg epas apie įvykius po Izra
elio sportininkų žudynių per 1972ųjų olimpiadą, liko be nieko, nors bu
vo nominuotas 5-iose kategorijose.
„Oskarų" įteikimo ceremonijos
tonas, kaip ir daugelyje filmų, buvo
aiškiai politinis — laureatai kalbėjo
apie politinės reikšmės dalykus, o
politine satyra garsėjantis vakaro
vedėjas Jon Stewart darė tai, ką mo
ka geriausiai, — šaipėsi iš politikų ir
Hollywood žvaigždžių.
Šiais „Oskarų" metais, kai būta
d a u g nedidelio biudžeto filmų ir
reikšmingų politinių bei socialinių
temų, „Constant Gardener" žvaigž
dė R. Weisz buvo pagerbta už akty
vistės, kovojančios su žmogaus teisių
pažeidimais Afrikoje, vaidmenį.
34 metų R. Weisz sakė, jog ši
juosta yra „bebaimė istorija, kuria
pagerbiami žmonės, kovojantys su
neteisybe".

EUROPA
HAGA
Hagos kalėjime nusižudė buvęs
sukilusių Kroatijos serbų vadovas
Milan Babič, pranešė Jungtinių
Tautų (JT) karo nusikaltimų tribu
nolas. Vyriausiasis tribunolo teisėjas
Fausto Pocar nurodė pradėti vidinį
tyrimą. M. Babič JT karo nusikalti
mų tribunolas buvo pripažinęs kaltu
dėl ne serbų tautybės civilių gyven
tojų persekiojimo, kuris laikomas
nusikaltimu žmoniškumui, ir nutei
sė jį kalėti 13 metų. 2004 metais įka
lintas M. Babič šiuos nusikaltimus
įvykdė per 1991-1995 metų Kroa
tijos karą.
HELSINKIS
Estijos teritoriniuose vandenyse
Suomijos įlankoje sekmadienį vėlai
vakare susidūrė du sausakrūviai
laivai, iš kurių vienas nuskendo.
Suomijos kranto tarnybos pranešė,
kad nuskendusio laivo įgulą paėmė
Rusijos ledlaužis „Kapitan Sorokin".
Suomijos jūros susiekimo departa
mentas patikslino, kad nelaimė įvy
ko prieš pat vidurnaktį už 45 km
nuo Suomijos pakrantės. 80 metrų
ilgio laive „Runner-4" su Dominikos
vėliava, kuris gabeno aliuminio kro
vinį, buvo 14 žmonių įgula. Kitas su
sidūrimo dalyvis — laivas „Sviatoj
apostol Andrėj" su Maltos vėliava —
per įvykį buvo nedaug apgadintas ir
toliau plaukė savo jėgomis.
VARŠUVA
Dvi nugaišusios gulbės, rastos
Siaurės Lenkijoje, buvo užsikrėtu
sios ir žmonėms pavojingu paukščių
gripo virusu H5N1. „Vykdome visas
procedūras, galiojančias Europos
Sąjungoje. Dabar tuos pavyzdžius
tirs (ES) laboratorija, įsikūrusi Ang
lijoje", — televizijai sakė Lenkijos
nacionalinės laboratorijos direkto
riaus pavaduotojas Jan Zmudzinski.
Tai pirmieji patvirtinti paukščių gri
po atvejai Lenkijoje. Torūnėje aplink
tą vietą Vyslos pakrantėje, kur buvo
rastos nugaišusios gulbės, nustatyta
3 km pločio karantino zona, kurioje

atsidūrė ir paukštienos gaminių
įmonė. Joje visą mėnesį bus tikrina
ma atvežama produkcija.
MINSKAS
Baltarusijos užsienio reikalų
ministerija teigia, kad kandidato į
prezidentus Aleksandr
Kozulin
veiksmai praėjusią savaitę buvo
„surežisuoti" ir "kad j u o s įkvėpė
tarptautinė bendruomenė. Baltaru
sijos teisėsaugos pareigūnai praėjusį
ketvirtadienį sulaikė A. Kozulin, kai
jis mėgino užsiregistruoti kaip Visos
Baltarusijos liaudies susirinkimo
delegatas. Komentuodamas EBSO
pirmininko Karei de Gucht pareiš
kimą, kuriame reiškiamas susirūpi
nimas dėl kovo 2-osios įvykio, Bal
tarusijos URM atstovas spaudai An
drėj Popov pareiškė: „Visiems aišku,
kad tokios išorinės režisūros sąlygo
mis labai sunku kalbėti apie tarp
tautinių stebėtojų gebėjimą pateikti
tikrai objektyvų rinkimų proceso
Baltarusijoje vertinimą".

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Irako prezidentas J a l a i Talabani sakė, kad naująjį šalies parla
mentą pirmajam posėdžiui sušauks
kovo 12 dieną. Si sesija pagal konsti
tucijoje numatytus terminus nevė
luos, tačiau dėl religinės nesantai
kos kurstomo smurto ir sunitų, kur
dų bei pasaulietinių pažiūrų vadovų
pastangų nušalinti premjerą Ibrahim ai Jaafari užtruko nacionalinės
vienybės vyriausybės formavimas.
Nuo gruodį įvykusių rinkimų, ku
riuos JAV vadino lūžio tašku Irako
kelyje demokratijos link, praėjo be
veik trys mėnesiai, tačiau tarpkonfesinės nesantaikos draskomos ša
lies politiniai vadovai vis dar kovoja
dėl ministro pirmininko posto.

JAV kariuomenė griežtai pa
neigė spaudos pranešimus, esą koa
licinės pajėgos baigia kurti planus
pasitraukti iš Irako. Du britų laik
raščiai, „ S u n d a y Telegraph" and
„Sunday Mirror", remdamiesi ne
įvardintais britų armijos šaltiniais,
pranešė, jog koalicija ketina per ar
timiausius 12 mėnesių sumažinti
buvimą Irake ir atitraukti pajėgas į
bazes. Vėliau koalicija likusius ka
rius išvestų vienu metu.
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a r lovelius ir laikyti ant pačios
šviesiausios palangės rūsyje (būtina
Daugelyje vietų kiemo veja j a u vėsi vieta) a r b a po specialioms,
„nuoga", be sniego, bet tokia pagel a u g a l a m s skirtoms lempomis. Ne- '
tusi, parudusi, atrodo be gyvybės p a i s a n t kiek stengiamės, kambaryje
ženklų. Kai kur žemė t a r y t u m pa (ar rūsyje) pasėti augalai vis tiek
gaus per mažai šviesos, todėl stiebai
kilusi, kupstuota.
Ar jau galima kažką daryti, kad pasidaro per ilgi, kreivi, silpnučiai,
užtikrintume vešlią, žalią ir sveiką lapai blyškūs. Išnešti į lauką, jie
žolę, vos tik oras atšils? (Daugelis sunkiai prisitaiko prie naujų sąlygų
namų savininkų praleidžia n e m a ž a i ir s k u r s t a .
laiko ir pinigų, besistengdami išau
Nors s u n k u nugalėti norą nedel
ginti „gražiausią pievelę visoje siant kažką auginti, sėti, sodinti,
apylinkėje".)
visai nieko nekenks, jeigu sėklas
Visų pirma galima n u r i n k t i ir pasėsime tiesiai į daržo ar darželio
nugrėbstyti visokius š a p u s , lapus, žemę, kai šalnų pavojus bus praėjęs
nedideles medžių šakutes, k u r i ų per (Amerikos vidurio vakarų zonoje —
žiemą susirinko ant vejos. K a i žemė apie gegužės vidurį). Kai oras šiltas
atšyla, kai kas mėgsta a š t r i u meta ir a u g a l a s gauna pakankamai drėg
liniu grėbliuku p a k e d e n t i žolės mės, jis daug greičiau auga, negu per
paviršių, nugrėbstyti i š d ž i ū v u s i ą anksti viduje pasėtas. Išimtis yra
pernykščią žolę ir tuo pačiu „įleisti d a u g i a m e t ė s gėlės: jeigu jas pas
šviežio oro prie žolės š a k n ų " . Iš ėjame vazonuose ar loveliuose, o po
esmės tai nebūtina, nes žolė y r a vie to atsargiai perkeliame į darželį, yra
nas gajausių mūsų planetos augalų galimybių, k a d augalai žydės tą
ir, nepaisant savininko aplaidumo, pačią vasarą. Kitu atveju reikės žie
pievelės vis tiek netrukus sužaliuos. dų laukti d a r metus.
J e i g u j a u pasėjote gėles ar
Tačiau nepatartina žolės tręšti
iki maždaug balandžio p a b a i g o s , daržoves viduje, nešant į lauką, rei
gegužės pradžios. Jeigu norite at kia atsargumo: nepadėkite vazonų
sikratyti varpučių (crebgrass), iš- ar nepasodinkite tiesiai į saulėtą
purškite atitinkamais n u o d a i s veją darželio vietą, kol augalas neprisi
po gegužės 1-osios. Jeigu ruošiatės taikys prie naujos aplinkos: skais
pasėti naują žolę, geriausia t a i atlik čios saulės ir oro (ypač stipresnio
vėjo, kuris gležnam daigui paken
ti balandžio mėnesį.
kia). P a d ė k i t e vazonus pavėsyje,
palaikykite apie 3 dienas, po to per
Kada sėti d a r ž o v i ų i r
sodinkite į žemę. Ypač gerai, jeigu
gėlių s ė k l a s
tai d a r o m a debesuotą ar lietingą die
Turintiems mažą kiemelį ir d a r ną, t u o m e t augalas labiau įsitvirti
mažesnį darželį, patogiau nusipirk na, saulė jo „nenudegina".
ti jau paaugintų augalų daigų ir
Beje, net ir kambaryje žiemoju
pasisodinti. Tačiau šiuo m e t ų laiku sius k a k t u s u s , kurie, rodos, yra
visur pilna gražiausių, įdomiausių saulės mėgėjai, nepatariama, tiesiai
augalų sėklų, tad daugelis susigun iš k a m b a r i o išnešus, padėti labai
do, nusiperka, o paskui rūpinasi: ka saulėtoje vietoje: kaktusai pabąla,
da jas sėti, kada yra per a n k s t i , k a d a „apdega saule" ir retai atsigauna.
per vėlu? Ar geriau sėti į vazonus, Palaikius po pavėsiu, pvz., verando
lovelius ar dėžes namie, a r palaukti, je su stogeliu, kelias dienas, galima
kol sušils žemė ir sėti lauke?
jų vazonus pastatyti saulėtoje vieto
Maždaug apie kovo vidurį j a u je a r b a įkasti tiesiai į žemę, kur jie
galima įvairias sėklas sėti į vazonus galės patogiai praleisti vasarą.
O kaip su p i e v e l ė m i s ?
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GELIŲ IR DARŽELIŲ
PARODA
Nuo šio savaitgalio, kovo 11 d., tiek daugelis „savaitgalinių ūki
Čikagos paežerėje esančiame Navy ninkų" svajoja, kada pagaliau galės
Pier, prasideda kasmetinė gėlių ir išeiti į kiemą ir pasidarbuoti savo
darželių paroda. Suprantu, kad ne darželyje ar darže. Nors kovo mėne
visi mūsų skaitytojai yra iš Čikagos sio oras yra labai nenuoseklus (tur
ir apylinkių, tad tikiuosi, kad man būt dėl to šis mėnuo ir pavadintas
atleis už šį intarpą apie patį malo kovu, kad pavasaris su žiema gru
niausią ankstyvo pavasario (nors miasi — ypač mėnesio pirmojoje pu
dar oficialiai pavasaris neprasidėjęs) sėje), tačiau yra darbų, kuriuos ga
renginį. Jeigu tik įmanoma, pasi lime atlikti kieme ir darželyje.
stenkite parodą aplankyti. Joje gali
m a susipažinti su naujausiomis au
Apgenėti medelius
galų (gėlių, daržovių, net medelių,
ir k r ū m u s
krūmų) atmainomis, pamatyti, kaip
šie augalai atrodo „gyvi", nes iš pa
Dabar p a t s geriausias laikas
veiksliukų kataloguose negalime (jeigu to nepadarėte rudenį) apge
susidaryti tikslaus vaizdo. Prie kiek nėti medelius, krūmelius, net spyg
vieno paviljono galima gauti pa liuočius. Kol dar sula ir sakai neteka
ruoštų leidinukų apie rodomus auga mediena, aštriomis žirklėmis arba
lus, taip pat budi žmonės, kurie mie pjūkleliu galima sutrumpinti per toli
lai atsako į klausimus. Nemažą salės išsikišusias, nudribusias šakeles,
dalį užima įvairių įvairiausi prekys išretinti medelį, kad ir į vidų patek
taliai su įrankiais, sėklomis, svogū tų saulės spinduliai, vėjo dvelkimas
nėliais, šakniagumbiais, gyvais, (taip jį apsaugosime nuo daugelio
augalais vazonėliuose ir kitokiomis kenkėjų).
prekėmis, skirtomis mėgstantiems
Taip pat laikas nukirpti žiemo
darbuotis darže a r darželyje. Čia jusius daugiamečių augalų staga
taip pat galima pamatyti įvairiuose rus, ornamentinių žolių laiškus (jie
vazonuose, loveliuose, dideliuose ir taip išsidraikę, sniego išlaužyti,
puoduose tinkamus auginti augalus nepatrauklūs). Nupjautą ar nukirp
— tiek gėles, tiek ir daržoves (kai tą augalinę medžiagą būtina paša
kuriais atvejais — viską kartu).
linti, nes joje gali būti užsilikusių
Paroda tęsis visą savaitę. Jeigu įvairių kenkėjų kiaušinėlių arba gryįmanoma, reikėtų ją aplankyti šio belinių sporų. Beje, tikimės, kad bi
kiomis dienomis (tik ne vakare), jūnų lapus nukirpote rudenį, vos po
tuomet mažiau žmonių. Automobi pirmųjų šalnų. Jeigu to nepadarėte,
lius galima pastatyti garaže prie nedelsiant nukirpkite, sudžiūvusius,
Navy Pier arba kituose garažuose pajuodusius lapus išmeskite.
miesto centre, o nemokami autobu
Vos tik bus įmanoma žemėje iš
siukai (shuttle buses) lankytojus kasti duobę, laikas sodinti arba per
nuveža ir paleidžia prie pat Navy sodinti medelius, krūmokšnius.
Pier durų. Galima nuvažiuoti ir
Pastaba: iškasant krūmą ar
mieste susisiekimo priemonėmis. medelį, stenkitės palikti prie šaknų
Norintiems gauti daugiau informaci kiek galima daugiau žemės (leng
jos, skambinkite tel. 312-595—7437. viausia tai padaryti, kai iškastą
arba ieškokite internete
augalą, nepakėlę nuo žemės, užde
www.navypier.com
dame ant plastmasinės plėvelės ar
Apsišarvuokite fotoaparatais, maišinės medžiagos (burlap), šia
apsiaukite patogiais batais ir pa medžiaga aprišame šaknis ir tuomet
siruoškite sutikti pavasarį gėlių ir perkeliame į naują vietą. Jeigu var
darželių parodoje. Vietoje galima tojama maišinė, reta medžiaga, gali
pavalgyti priešpiečius ir atsigerti ma ją palikti ant šaknų, {leidžiant
gaivinančių gėrimų. Beje, vyresnio augalą į žemę: medžiaga ilgainiui
amžiaus žmonėms bilietai yra piges supus, o augalo šaknys pralįs pro jos
ni, be to, Jewel maisto parduotuvėse skylutes ir įsitvirtins į žemę. Žino
(anksčiau kuponėlius dalindavo ma, plastmasinės plėvelės ant šak
,,Ace Hardvvare", bet šiemet to nų nepalikite, nes šaknys jos nenedaro) galima gauti kuponėlius, pradus ir augalas neaugs.
kurie papigins bilietą 1.50 dol.
Persodinant plačiašakius, išsi
kerojusius krūmus (o taip pat išsi
Pagaliau — kovas!
šakojusius medelius), verta virvute
surišti šakas, tuomet mažiau gali
Jeigu ir neįmanoma nuvykti į mybių jas aplaužyti, be to, lengviau
gėlių ir darželių parodą Čikagoje, vis augalą perkelti.

SKELBIMAI
PASLAUGOS
Pildau TAX

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ.
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

Gediminas Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618
Tel. 773.935.0472

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. 708-424-8654:773-581-8654

Namu ir ofisu valvmas.
p iitirlis.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
ST. PETERSBURC, FL

KULTŪRINIO BŪRELIO
POPIETĖ
Popietė, įvykusi 2006 m. sausio
18 d. Lietuvių klubo didžiojoje salėje,
sutraukė gausų dalyvių skaičių. Kul
tūrinio būrelio pirm. Angelė Karnienė, atidarydama popietę, pasvei
kino susirinkusius ir pakvietė būre
lio narę Yadvygą Giedraitienę kal
bėti apie paskutinę savo kelionę Tur
kijoje.
Prelegentė pastebėjo, kad jos
viešnagė Turkijoje, dukters globoje,
buvo kitokia nei iki šiol buvusios.
Kažkada, būdama Europoje, buvo
girdėjusi, kad Turkijoje atkastas ir
atstatytas mažas namelis, kuriame
pagal istorinius duomenis ir remian
tis aiškiaregės vienuolės Emmerich
vizijomis, Švenčiausia Mergelė Ma
rija, po Sūnaus Kristaus mirties ir
prisikėlimo, praleido likusią savo
gyvenimo dalį. Savo dukters pade
dama sužinojo, kad tai yra arche
ologinio miesto Efesus apylinkėje.
Prisijungusi prie didelės euro
piečių turistų grupės, važiuojančios
aplankyti tą garsųjį Efesus miestą,
buvo užtikrinta, kad aplankys ir
vadinamą „House of Virgin Mary"
vietovę. Važiuodami į kalną siaurais
vingiuotais keliais, pasiekėme kalno
viršūnę, kur jau buvo atvažiavusių
turistų. Praėję restoraną ir keletą
suvenyrų parduotuvių, atsidūrėme
prie aukštų vartų su užrašu, turkų ir
prancūzų kalba. „Ši vieta skirta mal
dai ir kontempliacijai. Bet koks
triukšmas, radijas yra griežtai už
draustas". Kitoje vartų pusėje, aukš
tų medžių alėjos pakraštyje, iškelti
plakatai ir juose įvariomis kalbomis
aprašyta šios vietos istorija bei
reikšmė.
Pamažu artinomės prie mažo
mūrinio namelio medžių alėjos gale.
Namelis susideda iš trijų kam
barėlių. Pirmame sėdėjo vienuolis ir
kiekvienam įteikė po žvakę, kurią
reikėjo uždegti įėjus į kitą kambarėlį
paverstą koplyčia ir skirtą krikščio
nims. Apšviestas daugybe žvakių bei
papuoštas Šv. Marijos paveikslais, o
altorius su Šv. Marijos statula. Tu
ristai meldėsi arba susikaupę stebė
jo. Perėjo ir trečią kambarėlį, skirtą
mahometonams, papuoštą gėlėmis
bei ištraukomis iš Korano, arabų
kalba. Išėję iš jo, pastebėjome žen
klą, nurodantį į šaltinį, kurį savo
vizijose matė vienuolė Emmerich ir
aprašė, kad matė Šv. Mergelę
Mariją. Kaip skelbiama, to šaltinio
vanduo turintis gydomąją galią. Prie
artimos sienos yra daugybė paro
dymų, kad nuo visokių ligų daugybė
maldininkų, naudojusių šaltinio
vandenį, pagijo. Praeidami mal
dininkai tą šaltinio vandenį gėrė,
drėkino veidus bei prisipildė
buteliukus. „Tą patį padariau ir aš",
— pastebėjo prelegentė.

Lukas, šv. Timotiejus nukeliavo į
Turkiją ir ten skelbė Kristaus mok
slą. Šv. Jonas, atvežęs Šv. Mergelę
Mariją, ją globojo, apgyvendino prie
Efesus miesto esančiuose kalnuose,
ramioje vietovėje, apsuptoje gražios
gamtos. Ten Ji mirė ir perėjo iš že-

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSMS, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9695
a<Grove: 847-718-1212
www.illinoispaJn.com

KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127 th S t Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Vidaus ligos

KARDOLOGAS-ŠIFOES UGOS

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6S18W.ArcherAve.Sts.5ir6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Yadvyga Giedraitienė, kalbėjusi St.
Petersburg Lietuvių kiubo kultūrinio
būrelio suruoštoje popietėje.
Juozo Šulaičio nuotrauka.

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD.

Dantų gydytojai

Akių ligų specialistai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312^37-1285

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai.

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

CLEVELAND, O H

Pavasariniai renginiai

miško gyvenimo į dangų.
Tradicinė „Žaibo" diena — 2006 m. kovo 4 d., šeštadienį, 6 v.v., ReTenka pastebėti, kad 19 šimt
metyje, Vokietijoje, išleista knyga, cher Hali — Slovenian Society Home, Recher Ave., Euclid, OH.
„Draugystės vartai" —jaunimo šokių ir dainų koncertas kovo 11 d., 6
pavadinta „Šventosios Mergelės gy
venimas". Šios knygos turinį sudaro v.v., Dievo Motinos didžiojoje salėje.
Kaziuko mugė — tradicinis skautų renginys kovo 26 d., sekmadienį,
aiškiaregės vienuolės Anna Cathetuojau
po Mišių Dievo Motinos parapijos salėje.
rina Emmerich (1774—1824) vizijos
Cleveland ateitininkų šventė balandžio 8 ir 9 d. Dievo Motinos para
atskleidimas. Tai buvo vienuolė in
validė, kuri niekur nekeliavo, bet sa pijoje.
„Atsiliepk daina" — JExultate" choro organizuojamas koncertas gegu
vo vizijose, su nuostabiu tikslumu ir
detalėmis, aprašė Efesus kalnus žės 20 d. Dievo Motinos parapijos salėje. Dalyvaus visos Cleveland chorinės
Turkijoje bei namus, kuriuose ji ma grupės, vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje: „Exultate",
tė Šv. Mergelę Mariją gyvenančią „Svaja", „Naujoji intriga" ir „Šauktukas".
Baisiojo birželio minėjimas latvių bažnyčioje, birželio 11 d.,
savo paskutinius gyvenimo metus.
Pagal „Šventosios Mergelės gy Lakewood, OH. Rengia BaltieČių komitetas.
venimas" knygoje aprašytas prana
šystes, buvo suorganizuota mokslinė
ekspedicija bei padaryti tyrinėjimai,
Cleveland mieste veikia 18 garbės konsulatų: Albanijos, Brazilijos,
atvedę prie šios vietos, su nuostabiu
tikslumu. Šie namai — koplyčia, bu Kanados, Čekijos, Danijos, Belgijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos,
vo atstatyti ant originalių pamatų. Olandijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos
Archeologai patvirtino, kad esą tipiš ir Anglijos.
ki ir atitinkantys pirmojo šimtmečio
Lietuvos generalinė garbės konsule Ingrida Bublienė, įsikūrusi 18021
statybai.
Marcella Ave. Konsule yra aktyvi Cleveland lietuviškame telkinyje, ypač
Baigdama pokalbį prelegentė daug talkinanti naujosios emigracijos teisinėse bei įsikūrimo problemose.
Pagal „Cleveland Plain Dealer" informaciją (2002.02.24), Ohio valstijoje
pastebėjo, kad grįžusi iš atostogų
Turkijoje, kompiuterio pagalba suži gyvena 17,282 lietuviai, o visoje JAV — 427,394.
V. R.
nojo daugiau apie šią istorinę vieto
vę. Vienas Amerikos milijonierius
George Quatmano įsteigė organi
zaciją — „American Society of
Efesus" ir jos fondą. Bet apie tai kitą
kartą.
T P S.
¥121 J
St. Petersburg Lietuvių klubo
kultūrinio būrelio pirm. A. Kamiene
kiekvieną antradienį ir sekmadienį
padėkojo visiems taip gausiai apsi
nuo 7 — 8 vai. v.
lankiusiems, prelegentei Y. Giedrai
Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadienį,
tienei už įdomią paskaitą, ir pakvie
Sakoma, kad po Kristaus mir tė vaišintis kultūrinio būrelio narių
penktadienį 1:30-2:30 vai. p.p.
ties ir Jo prisikėlimo, Jo mokslo skel paruoštomis vaišėmis.
per VVFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą.
bėjai buvo persekiojami, todėl šv.
Jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms!
Jonas, šv. Paulius, šv. Petras, šv.
Juozas Šulaitis

Remkite ir platink
katalikišką spaudą

GARBĖS KONSULATAI

ALTV LAIDAS
GALITE ŽIŪRĖTI
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PALAIDOTAS
ARKIVYSK. PAULIUS K. MARCINKUS
Praėjusios savaitės ketvirtadie
nį, kovo 2 d., po Mišių Šv. Vardo (Holy Name Cathedral) katedroje Čika
gos miesto centre, amžinam poilsiui
atgulė arkivyskupas Paulius Kazi
mieras Marcinkus. Katedroje Mišias
koncelebravo du kardinolai, dvylika
vyskupų ir apie 50 kunigų.
Arkivysk. Paulius K Marcinkus
nuo 1990 m., kai išvyko iš Vatikano,
paskutinius gyvenimo metus pralei
do Arizonoje — gyveno Sun City (ne
toli Phoenix, AZ), kur ir mirė š.m.
vasario 20 d., sulaukęs 84 metų am
žiaus. Jis artimai bendravo su vie
tiniais lietuviais, aukodamas jiems
lietuviškai Mišias, dalyvaudamas
Arizonos Lietuvių Bendruomenės
bei kitų organizacijų renginiuose.
Prieš išvežant jo kūną į Čikagą, va
sario 27 d. buvo suruoštas atsisvei
kinimas su velioniu Sun City, AZ.
Dalyvavo apie 1,400, daugiausia vy
resnio amžiaus žmonių, kurių sielo
vada arkivysk. Marcinkus uoliai
rūpinosi, aukodamas Mišias, saky
damas gražius pamokslus, kas sa
vaitę nepajėgiantiems atvykti į baž
nyčią į namus nuveždamas Komuniją.
Kadangi jis kilęs iš Cicero ir ten
pradėjęs savo kunigiškojo pašauki
mo kelią, laidoti buvo parvežtas į
Čikagą. Ketvirtadienio ryte atvira
me karste pašarvotas Šv. Vardo (Holy Name) katedroje, kur prieš Mišias
įvyko su juo atsisveikinimo apeigos.
Trumpai arkivyskupo gyvenimo ke
lią apžvelgė vysk. Robert Lynch (St.
Petersburg, FL), kuris arkivysk.

Minint Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 80 metų sukakti kapinėse suruoštose iškilmėse dalyvavo ir iš Romos atvykęs arkivysk.
Paulius Marcinkus. Jono Kuprio nuotraukoje (iš kairės): kun. Jonas Stankevičius, arkivysk. Marcinkus, kapinių sklypų
savininkų pirmininkė Lottie Giedraitienė, LR gen. garbės konsule Juzė Daužvardienė, pasauliečių bendruomenės komite
to pirm. Algis Regis ir kiti.

Marcinkų pažinojo nuo 1979 m., kai
Amerikoje lankėsi popiežius Jonas
Paulius II, o kartu su juo keliavo ir
arkivyskupas. Kalbėtojas pabrėžė
arkivyskupo švelnumą, geraširdiš
kumą, nors jo stambi išvaizda ir že
mas balsas kartais sudarydavo kito
kios asmenybės įspūdį. (Beje, kurį
laiką arkivysk. Marcinkus yra buvęs
popiežiaus Jono Pauliaus II saugu ir
Italijos žiniasklaidos dėl savo išvaiz
dos pramintas „II Gorilla".)

Po Mišių Šv. Vardo katedroje
arkivysk. Pauliaus Marcinkaus kū
nas buvo palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Amerikos, ypač Čikagos žiniasklaida, nors paminėjo arkivysk.
Marcinkaus mirtį ir laidotuves, bet
daugiausia dėmesio skyrė jo veiklai
Vatikane, kai arkivyskupas 19711989 metais vadovavo Vatikano
Bankui, kaip jo prezidentas. Kadan
gi arkivysk. Marcinkus turėjo daug

galių ir teisių (jis net vadintas
„Dievo bankininku"), buvo įtariama,
kad ne visuomet savo įtaką pavar
todavo vien kilniems tikslams. Tuo
metu jis buvo siejamas net su nu
sikaltėliška veikla, bet jokie kaltini
mai oficialiai nebuvo įrodyti, ir jis
niekuomet nebuvo teistas. Visgi
anuomet mestas šešėlis jį persekiojo
visą likusį gyvenimą.
Paruošė D.B.

Nesibaigiantys LF tarybos pirmininko darbai
V. Kamantas ir atostogų metu
dirba Lietuvių fondui

ninką Vytautą Kamantą, kai ne
pirmi metai dirbantį šioje organi
zacijoje. Mane sužavėjo jo didelis
Lietuvių fondas per daugiau noras padėti Lietuvių fondui. Ir tai
negu keturis savo veiklos dešimt jis atlieka nepaisydamas laiko ir
mečius yra turėjęs šimtus pasišven sąlygų.
tusių darbuotojų, kurie savo darbu ir
Daugiausia žmonės vyksta atos
užsispyrimu šią organizaciją padarė togauti, norėdami pailsėti, pamiršti
pirmaujančia išeivijoje. Jo pastangų kasdieninius darbus. V. Kamantas
dėka šiandien LF savo finansine yra išimtis, jis važiuodamas iš
parama stipriai remia lietuviškąjį Grand Rapids, MI, į Floridą atosto
jaunimą, kultūrinę bei visuomeninę gauti pasiima kompiuterį ir visa kita
veiklą ne vien tik Amerikoje, bet ir kas reikalinga darbui. Jis net atos
kituose kraštuose, įskaitant ir Lie togų metu pora kartų skrenda į Či
tuvą.
kagą, kad galėtų dalyvauti LF tary
Yra žmonių, kurie LF eilėse dar bos posėdžiuose ir spaudos konferen
buojasi jau daugelį metų, yra ir cijose. Atostogaudamas Floridoje, V.
tokių, kurie į veiklą įsijungė visai Kamantas visokiais būdais populia
neseniai. Tačiau vieni ir kiti yra rei rina LF, ieško jam draugų bei rė
kalingi, darbuotojų niekada nėra per mėjų. Čia norime supažindinti su
daug, dažniausiai jų trūksta.
keletą ištraukų iš jo laiškų, kurios
Kiek plačiau noriu papasakoti daug pasako apie jo pastangas LF
apie dabartinį LF Tarybos pirmi naudai:

Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga Cook County iždininkė Maria Pappas
; savo įstaiga pasikvietė )AV LB veikeius ir pasveikino ĮUOS 88 u\ų Nepnklau
somyb^ 1 , metiniu proga N u o t r a u k o j iš kairės Živilė Ramašauskienė. Jūratė
Mereckis Lietuvių fondo atstovės), fotografas Victor Skrebneski, Pasaulio lietu
viu centro atstovas Ignas Budrys iždininke Maria Pappas ir LB Lemonto apy
!
inkes pirmininke Irena Vilimiene

„Sekmadienį, vasario 12 d.,
Gražina ir aš iš ryto vežėme prof. dr.
Bronių Vaškelį iš St. Pete Beach
vakarinėje Floridoje, į Daytona
Beach rytinėje Floridoje, kur jis
skaitė trumpą paskaitą apie Lietuvą
Vasario 16 minėjime. Ten bažnyčioje
vyko lietuviškos Mišios (atnašavo
prelatas Jurgis Šarauskas) ir po
pamaldų amerikiečių parapijos salė
je buvo minėjimas, paroda ir vaišės.
Mus globojo mūsų gera pažįstama
LB apylinkės pirmininkė Birutė
Kožicienė. ... Salėje daugiau pasi
kalbėjau su ten gyvenančiu LF įga
liotiniu Algirdu Šilbajoriu, jam nu
vežiau šiek tiek informacijos apie
LF. Prašiau, kad per Daytona Lie
tuvių klubo mėnesinius pietus jis
daugiau pakalbėtų apie Lietuvių
fondą, ypač prieš metinį LF narių
suvažiavimą. Kaip supratau, jis tą
padarys per balandžio mėnesio pie
tus, tik jam reikėtų pasiųsti iš LF
raštinės informaciją, kurią galėtų
dalinti susirinkusiems tautiečiams.
... Susitikimų įvairiose vietose
su lietuviais metu išgirstu daug
nuomonių ir daug klausimų apie
Lietuvių fondą. Juos kelia tie žmo
nės, kurie svarsto, kam palikimus
rašyti ir kam dabar aukoti. Aiškiai
matau, kad mums reikia dažnesnio
artimesnio ir tiesioginio ryšio su LF
nariais. Tokie pokalbiai dar daugiau
sustiprina mano nuomonę, kad
mums reikia dažnesnių laiškų, bendralaiškių ir kitokios tiesioginės
informacijos LF nariams. Neužtenka
tų gerų žinučių „Drauge" spaudos
konferencijos straipsnių po LF tary
bos posėdžių. Vis daugiau žmonių
neskaito spaudos (vyresni dėl amž.;aus. svf.katos, o jauni dėl kalbos

ar kitų priežasčių skundžiasi, kad
laikraščiai ateina po savaitės ar
dviejų, tai daugiau neprenumeruo
ja), nemato LF reklamų".
Lietuvių fondo žiniaraštis
„Liepsna"
Lietuvių fondui populiarinti
šiomis dienomis pasirodė naujas lei
dinys „Liepsna" (lietuvių ir anglų
kalbomis). Tai didelio formato lapas,
pilnas įvairios informacijos LF na
riams ir norintiems jais tapti. Šis lei
dinys save taip prisistato: Lietuvių
fondas su pasididžiavimu nori pri
statyti jums naują žiniaraštį „Lieps
na". Liepsna — simbolizuojanti švie
są ir viltį, yra Lietuvių fondo simbo
lis. Niūriais Sovietų okupacijos me
tais, kai Lietuvių kultūrai ir kalbai
grėsė pavojus, šis vilties simbolis tu
rėjo didelę reikšmę. O dabar šis sim
bolis yra tarytum švyturys, vedantis
turtingos lietuvių kalbos ir kultūros
puoselėjimo keliu. Šio žiniaraščio
tikslas yra informuoti ir supažindin
ti Jus, mieli Lietuvių fondo nariai,
apie svarbius įvykius ir projektus,
kurie galimi tik Jūsų dosnių įnašų
dėka.
Čia randame ir tokį pranaša
vimą: LF ieško savanorių Čikagos
apylinkėse, galinčių prisidėti savo
talentu ir laiku šiose srityse: įvairių
renginių organizavimas, archyvų
tvarkymas, pašto siuntų tvarkymas,
straipsnių rašymas, įvairūs raštinės
darbai.
Jeigu Jus tai domina ir norite
prisidėti, prašome skambinti LF ad
ministratorei Laimai Petroliūnienei
tel. 630-257-1616.
Edvardas Šulaitis
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APIE SPALVAS
KRISTINA KANISAUSKAITE
Spalvos žmonėms svarbios nuo
pat gimimo iki mirties.
Poveikis skirtingas
Žmogaus akis skiria apie 10 mi
lijonų atspalvių. Tačiau marga
spalve palete gali džiaugtis ne visi
žemės gyventojai. Kai kurie jų mato
tik juodai baltą vaizdą. Manoma,
kad žmogaus akis nevienodai rea
guoja į spalvas skirtingais gyvenimo
tarpsniais.
Vaikams violetinės ir mėlynos
spalvos atrodo ryškesnės nei vyres
nio amžiaus žmonėms. Maži vaikai
kiekvieną spalvą „priima" tarsi
didžiausią stebuklą. O kiek teigiamų
emocijų gimsta, kai jie jau geba
atpažinti matytas spalvas.
Vaikams augant, keičiasi jų
mėgstamos spalvos. Paauglystėje re
tai kuris dėvi šviesių spalvų dra
bužius. Visi tarsi susitarę renkasi
šaltus ir tamsius atspalvius.
Psichologų teigimu, paaugliai
taip tarsi parodo, kad jiems dabar
nelengva, todėl ir apdaras tamsesnis
nei kitais amžiaus tarpsniais. Žino
ma, nereikėtų pamiršti ir mados ten
dencijų. Dažnai žmonės spalvas ren
kasi, net nesusimąstydami apie jų
reikšmes. Retai kuris pagalvoja, ko
dėl išsirinko būtent tokios, o ne kitos
spalvos drabužį. Aišku viena, kad
kiekvienas žmogus žino, kokios spal
vos jam patinka, o to visiškai pakan
ka, kad jis jaustųsi patogiai.
Kelis kartus per gyvenimą kin
tančių mėgstamų spalvų gamą, anot
psichologų, lemia ir individo psichi
ka. Taip pat — šalies tradicijos, pap
ročiai, identitetas, išsilavinimas, už
imamos pareigos, ligos, patiriamos
emocijos. Žinoti spalvų reikšmes
naudinga. Matant bendradarbius
dėvinčius vienokių ar kitokių spalvų
drabužius, galima spręsti apie jų
nuotaiką. Einantiems į pokalbį dėl
darbo, nepatariama vilktis raudonos
ar geltonos spalvos apdarų, nes jie
gali suerzinti būsimą darbdavį.

ir lytinius organus. Bet romantiš
kumą kuria ne pati raudona, o jos
atspalviai nuo šviesaus iki tamsaus.
Pačia lengviausia spalva laikoma
jūros kriauklelės, o aistringiausią —
purpurinė ir granatų spalvos. Ro
mantiškai nusiteikti padeda ir
šviesiai oranžiniai atspalviai. Jie
skatina emocionalumą, kuria ge
rovės ir linksmybių pojūtį. Dėvint
šaltesnių spalvų tonų drabužius
kuriamas gaivumo ir paslaptingumo
pojūtis.
Perteklius vargina
Geltona — bene optimistiškiau
sią spalva, tačiau ilgai būdami gel
tonoje aplinkoje žmonės gali susier
zinti. Pastebėta, kad tokioje aplinko
je esantys vaikai ima dažniau verkti.
Geltona greitina organizmo apykaitą
ir padeda susikoncentruoti, bet jos
perteklius labai vargina.
Egipte ir Birmoje geltona sim
bolizuoja gedulą. Indijoje tai — pirk
lių ir žemdirbių simbolis. Šioje šaly
je geltonai rengiamasi ir per pava
sario šventę. Tačiau nereikėtų pa
miršti, kad geltona simbolizuoja ir
neigiamas emocijas: pavydą bei
neapykantą.
Žalia siejama su ramybe. Ji va
dinama vilties spalva.
Manoma, kad mėlyna spalva
padeda susikaupti, nusiteikti pro
tiniam darbui. Kinams tai — viena
gedulo spalvų. Indijoje mėlyna vadi
nama teisingumo simboliu.
Senmergių spalva

Violetinė spalva žymi karališką
prabangą, turtus ir pasitenkinimą.
Religijoje tai — gilaus susikaupimo
ir susimąstymo spalva. Indijoje ji
susiejama su liūdesiu ir paguoda.
Neretai vadinama senmergių spal
va.
Balta simbolizuoja švarą, tyru
mą ir skaistumą. Tai — taikos ir
gerovės spalva.
Senovės graikai dėvėjo baltus
naktinius, kad naktį juos aplankytų
malonūs sapnai. Kinijoje ir Japo
nijoje balta simbolizuoja gedulą. Ši
Raudona naikina blogi
spalva dažnai siejama su religija.
Skirtingose šalyse spalvos turi Manoma, kad angelai ir dievai dėvi
savitą prasmę, pažymi tam tikras baltus drabužius. Indijoje šventu
šventes ar įvykius, siejamos su vis laikomas baltas dramblys, baltai
kitokiais reiškiniais. Daugelio pa rengiamos nuotakos.
Ruda vadinama patikima žemės
mėgta raudona spalva susisieja su
spalva.
Ji byloja apie pastovumą ir
ugnimi ar šiluma. Manoma, kad ji
turi jaudinantį ar net erzinantį natūralumą. Ši spalva dažnai arti
mesnė vyrams. Namų aplinkoje ji
poveikį.
Raudona itin mėgstama Mek padeda nusiraminti ir pajusti jau
sikoje, Norvegijoje, Irake. Graikijoje kumą.
Juoda vadinama valdžios ir
raudona vadinama sėkmės spalva.
Prietaringi žmonės mano, kad rau pagarbos simboliu. Ji išryškina daik
dona atbaido blogį. Nieko nuosta tų siluetus. Juoda dažnai siejama su
baus, juk tai emociškai intensyviau blogiu ir mirtimi. Tokią reikšmę ji
sia spalva. Ji didina kraujo spau atsinešė iš senovės Egipto ir Romos,
dimą, greitina kvėpavimą. Ne veltui kur ir buvo laikyta gedulo spalva.
raudona vadinama meilės spalva. Ir Nepaisant turėtos reikšmės, ji viena
neatsitiktinai, nes intensyvi raudo elegantiškiausių spalvų. Dažnai sie
na daro ypatingą poveikį žmogaus jama su mistika ir burtais. Juoda
organizmui.
kuria gedulingą ir liūdną aplinką.
„Klaipėda'*
Si spalva teigiamai veikia kojas
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AtA
ADA M. JUŠKA
ABRAMAVIČIUTĖ
Mirė 2006 m. kovo 3 d., sulaukusi garbaus 90 metų
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Palos Heights, anksčiau Marąuette
Park apylinkėje, Chicago, IL ir Lemont, IL.
Nuliūdę liko: dukros Aušrelė Gruodis ir Gražina Rimkūnas
su vyru J o n u ; sūnus J o n a s J u š k a su žmona Birute bei 6 anūkai
ir 4 p r o a n ū k a i .
A. a. Ada bus pašarvota antradienį, kovo 7 d. nuo 4 v. p.p.
iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 8 d., 9:30 vai. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Ada bus palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a.a. Ada bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www .petkusfuner alhomes. com

AtA
IRENAI VIRKAU
mirus, vyrui VYTAUTUI, broliams LEONARDUI ir
JURGIUI, svainei HENRIETAI VEPŠTIENEI ir jų
šeimoms, nuoširdžią užuojautą reiškia
dr. Nora Sugintaitė

EURAS BUS ĮVESTAS
NUMATYTU LAIKU
Vasario 28 d. Lietuvos banke
lankėsi grupė rajonų laikraščių at
stovų, dalyvaujančių Europos Komi
sijos Vilniuje surengtame seminare
apie euro įvedimą. Su jais susitiko ir
į žurnalistų klausimus šiomis temo
mis atsakė Lietuvos banko valdybos
pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.
„Aš ir šiandien esu įsitikinęs,
kad mes įvykdysime visus reikala
vimus ir gausime leidimą nuo kitų
metų pradžios Lietuvoje įvesti eurą.
Antra vertus, girdime abejonių, kad
gal mūsų valstybei šiemet nepavyks
atitikti visų Mastricht kriterijų. Bet
jeigu abejoji galimu rezultatu, kam
reikėjo pradėti... O jeigu pradėjai,
reikia dirbti iki pabaigos ir padaryti
darbą gerai. Turime įrodyti skai
čiais ir rezultatais, kad Lietuva pa
sirengusi įvesti eurą", — sakė Lietu
vos banko vadovas.
Jo vertinimu, pasirengimas eu
ro įvedimui vyksta normaliai, ir Lie
tuva turi visas galimybes eurą įvesti
taip, kaip numatyta.
Atsakydamas į žurnalistų klau
simus, Reinoldijus Šarkinas akcen
tavo, kad vienos valiutos pakeitimas
kita nesukuria prielaidų didinti kai
nas, todėl nereikia sieti tų dalykų.
Reinoldijus Šarkinas minėjo,
kad litais išreikšti dydžiai, kurių
pagrindu skaičiuojami arba nusta
tomi darbo užmokesčiai, pensijos ir
kitos socialinės išmokos, (minima
lus valandinis atlygis, minimalioji
mėnesinė alga bazinė mėnesinė al

ga, bazinis valandinis atlygis, bazinė
pensija ir kt.), perskaičiavus juos į
eurus, bus apvalinami pinigų gavė
jų naudai. Pasak centrinio banko va
dovo, tai pareikalaus papildomų vals
tybės biudžeto ir „Sodros" išlaidų.
Reinoldijus Šarkinas patarė gy
ventojams pinigus laikyti bankuose,
nes juose indėliai litais į eurus bus
nemokamai iškart perskaičiuoti įve
dus Europos Sąjungos bendrąją va
liutą, ir žmonės neturėtų rūpesčių dėl
grynųjų pinigų keitimo ar pan.
Centrinio banko vadovas minė
jo, kad svarstoma galimybė orga
nizuoti mobilius litų keitimo į eurus
punktus, kurie lankytųsi kaimo vie
tovėse ir sudarytų geresnes sąlygas
gyventojams keisti pinigus.
Lietuvos banko vadovas ragino
spaudoje skelbti objektyvią ir išsa
mią inforamciją apie euro įvedimą,
kad žmonės tinkamai pasirengtų
šiam svarbiam įvykiui. „Su tais
dalykais juokauti negalima", — sakė
žurnalistams Reinoldijus Šarkinas.
Susitikimo pabaigoje jis akcen
tavo euro įvedimo naudą mūsų
valstybei.
„Euro įvedimas nėra tikslas —
tai vertiname kaip priemonę, kuri
pagerins ekonominę situaciją, pa
skatins ekonominį augimą ir padės
pasiekti geresnį Lietuvos žmonių gy
venimą", — pažymėjo centrinio
banko vadovas.
Ryšių su visuomene
skyrius
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• K o v o 10 d., p e n k t a d i e n į , 7 vai.
v., kovo 11 d., šeštadienį, 7 vai. v. ir
kovo 12 d., sekmadienį 3 vai. p.p.
Maria High School, 6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629, dramos
klubas rodys 2006 m. pavasarinį
vaidinimą „10 by 10". Įėjimas — 5
dol. suaugusiems, 3 dol. vaikams ir
vyresnio amžiaus žmonėms. Tel.
pasiteiravimui: 773-925-8686.
• K o v o 11 d., š e š t a d i e n į , 7 vai. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje
U4RIA USA pristato atlikėją Virgį
Stakėną ir anekdotų karalių Rai
mondą Šilanską. Kviečiame visus į
nuotaikingą koncertą.
• Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9
vai. r. šv. Mišios, 10:15 vai. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje
pardavinėti prekes, dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skambin
kite tel. 708-349-8436 (Aušra Petry).
Visa visuomenė kviečiama paremti lie
tuvišką skautų jaunimo organizaciją.
• K o v o 18 d., š e š t a d i e n i , 6 vai. v.
teatro sambūris „Žaltvykslė" teatro
mėgėjus vėl kviečia atvykti į jauni
mo centrą pasižiūrėti Augustino
Griciaus komedijos „Palanga".
• M e t i n i s J A V LB Lemo n to
apylinkės susirinkimas įvyks kovo
19 d. 12:30 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Kvie
čiame visus dalyvauti.
• K o v o 19 d., sekmadienį, 1 vai.
p.p. Šv. Onos bažnyčioje Beverly
Shores bus lietuviškos pamaldos.
Šv. Mišias aukos kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Po pamaldų įvyks Nepri
klausomybės minėjimas, kuriame
kalbės LR generalinis konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius. Me
ninę programą atliks kanklių ir
skudučių ansamblis „Gabija", vado
vaujamas Genės Razumienės. Po
programos — kavutė. Beverly Sho
res lietuvių klubas maloniai kviečia
visų apylinkių lietuvius gausiai
dalyvauti šioje šventėje.
• K o v o 19 d., s e k m a d i e n į 2 vai.
p.p. Jaunimo centre įvyks šeimų
teatro spektaklis. Iš Toronto atvyks
ta naujas teatro sambūris „Žalios
lankos", kuris atveža spektaklį
„Bulvinė pasaka". Pjesę parašė Dai
va Čepkauskaitė, režisavo Dalia
Botyrienė. Bilietus galima įsigyti
„Seklyčioje" ir parduotuvėje „Lietu
vėlė" nuo vasario 28 d. Rengia JAV
LB Kultūros taryba.
• K o v o 25 d., š e š t a d i e n i , 9 vai. r.
Akademikai
skautai
maloniai
kviečia dalyvauti Gavėnios susikaupime-rekolekcijose, kurios vyks
Ateitininkų namuose, Lemont. Re
kolekcijas organizuoja Ateitininkų
sąjunga. Susikaupimą ir rekolekci
jas praves kun. dr. Arvydas Žygas.
Po rekolekcijų bus klausomos išpa
žintys, o 4 vai. p.p. bus aukojamos
šv. Mišios. Užsiregistruoti paskam
binus Irenai Polikaitienei tel. 630257-2022. Bus renkamas nedidelis
mokestis išlaidoms padengti.
• K o v o 25 d., š e š t a d i e n i , 8 vai. v.
Willowbrook Ballroom salėje koncer
tuos pop muzikos legenda Egidijus
Sipavičius, naujoji lietuviškos estra
dos žvaigždė Violeta Riaubiškytė ir
humoro karalius Vytautas Šapra

KARALIŠKA
VAKARIENĖ

nauskas. Bilietus galima nusipirkti
parduotuvėje „Lietuvėlė", Atlantic
Express Corp. ir „Bravo" kavinėje.
Tel. pasiteiravimui: 630-464-5000.
arba www.SCENTRAS.com
• B a l a n d ž i o 9 d. —Verbų sekma
dienį — 1:30 vai. p.p. Palaimintojo J.
Matulaičio misijos bažnyčioje skam
bės prancūzų kompozitoriaus Theodore Dubois sakralinė kantata „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai".
Programoje dalyvaus: solistai Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė,
Linas Sprindys, Algimantas Barniškis, vargonininkė Solveiga Palio
nienė ir smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė bei fleitistė Deborah Verdone. Ruošia LB Lemonto apylinkės
valdyba. Bilietus prašome užsisa
kyti tel. 708-974-0591.
• Č i k a g o s lietuvių operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulevard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigy
ti „Seklyčioje". Užsakymus raštu
prašome siųsti Lithuanian Opera of
Chicago, Inc., 3222 W. 66th Place,
Chicago, IL 60629, tel. 773-925-6193.
Bilietų kainos nuo 25 iki 50 dol. As
menys aukoję 250 dol. gaus 2 bilietus į
operos spektaklį ir 2 pakvietimus į
pokylį. Aukoję 150 dol. — po vieną
bilietą į spektaklį ir į pokylį.
• K r e p š i n i o stovykla. Merginos
ir vaikinai nuo 10 iki 19 metų gali
užsiregistruoti į krepšinio vasaros
stovyklą. Vasaros stovyklos ren
giamos daugelyje Amerikos valstijų.
Savo laiku jose atostogavo ir mokėsi
šio žaidimo paslapčių tokie žaidėjai
kaip Michael Jordan, Tim Duncan,
Vince Carter ir kt. Norintys plačiau
sužinoti apie šias stovyklas, pas
kambinę tel. 704-373-0873 gali už
sisakyti nemokamą lankstinuką.
• R o m u a l d a s Kriaučiūnas, pri
simindamas ir pagerbdamas mamos
Rožės Kriaučiūnienės atminimą,
250 dol. įnašu Lietuvių fonde pa
pildė „Gustonių sodžių". Prieš dau
gelį metų steigiant Lietuvių fondą,
a.a. Rožės Kriaučiūnienės pastangomos „Gustonių sodžius" tapo vienu
pirmųjų Fondo narių, įnešusių per
tūkstantį dolerių. Gražu ir prasmin
ga, kad, praėjus 20 metų po Rožės
Kriaučiūnienės mirties, ji prisimin
ta ne tik maldose, bet ir „Gustonių
sodžiaus" indėlio papildymu Lietu
vių fonde. LF adresas: 14911 127th
Street, Lemont, II 60439, tel. 630257-1616.

PROGRAMOJE: 8A1MJOJA J O N A S DOMARKAS
VAIŠES RUOŠŲ KAVINĖ "SMOGĄ*

RAIMONDAS ŠILANSKĄ!
ANEKDOTU KARALIUS
i n m i tu

VIETAS GALIMA REZERVUOTI TEL.: 630.935.5073
830.iMft.i055
GUVKBALIMS BfcH&fAS:
m%m
Kovo 10 d., p e n k t a d i e n į 8 vai. v. kavinėje „ S m i l g a " ,
2819 8 3 r d St., Darien, IL 60561
įvyks „KARALIŠKA VAKARIENĖ"
Programą

atliks: a n e k d o t ų karalius RAIMONDAS ŠILANSKAS
ir dainininkas JONAS DOMARKAS.

Vietas užsisakyti galite paskambinę tel. 630-935-5073 arba 630-669-4055

Chicago -Vilnius Sister International
ir Lietuvos Respublikos genera
linis konsulatas Čikagoje kviečia į Europos Sąjungos filmų festivalį.
Meninį filmą „Stiklo šalis" pristatys režisierė Janina Lapinskaitė ir Ruzvelt universiteto profesorius Kęstutis Nakas. Meninis filmas ,,Stiklo ša
lis" sukurtas 2004 m., filmo trukmė — 70 min. Vaidina: Povilas Budrys, Jur
ga Kalvaitytė, Urtė Sėjūnaitė. Antanas Venskus, Kristina
Andrijauskaitė.
Filmas sukurtas pagal populiarios
lietuvių rašytojos apysaką. Tai
istorija apie vienišą provincijos
miestelyje gyvenančią moterį.
Antrojo
vaiko gimimas, sunki kūdikio liga, iš mylimo žmogaus sklindantis šaltis
jaunos moters kasdienybę pripildo nerimo, baimes ir laukimo. Prasi
deda irzlus blaškymasis, „nešvarus" vizitai pas gydytoją, keisti pasivaži
nėjimai naktį ašaros, tabletės... Vyras negali suprasti jos
psichologines
būsenos, juo nuomone tai ardo šeimos ramybę. Stiprėjanti įtampa skau
džiai atsiliepia septynmetės
dukros gyvenime — tyrą vaiko veidą su
kausto liūdesys, ryškėja savotiškos agresijos ženklai, nuolat kyla keisti
egzistenciniai
klausimai.
Neišvengiamai artėja santykių atomazga, kurią paspartina pasikly
dusi, šuniukų besilaukianti
kalė.
Filmas bus rodomas The Gene Siskel Film Center, 164 North State
Street, Chicago, IL 6060 J, kovo 12 d., sekmadieni. 6 vai. v. - vaišės, 7:1S
vai. — filmo peržiūra. Kaina — 9 dol. Tel. pasiteiravimui:
773-523-6500
(Rita janz).

SVEIKATOS DRAUDIMAS VISIEMS ILLINOIS VAIKAMS
Illinois valstijos gubernatorius
Rod Blagojevich pateikia programą
„Ali Kids" (Sveikatos draudimas vi
siems vaikams). Šia programa nori
ma užtikrinti, kad visi Illinois valsti
joje gyvenantys vaikai iki 18 metų
turėtų sveikatos draudimą, nepai
sant vaikų sveikatos būklės, tėvų pa
jamų ir imigracinio statuso. „Ali
Kids" programa padengia mokesčius
gydytojui, ligoninei, dantų gydytojui,
užmoka už vaistus su receptu ir dar
daug kitų medicininių paslaugų.
„Ali Kids" programa daugumai
šeimų kainuotų žymiai mažiau, nei
privatus draudimas. Pavyzdžiui ke
turių asmenų šeima, kuri uždirba
50,000 dolerių per metus, turėtų mo
kėti po 40 dolerių kas mėnesį už kiek

vieną vaiką ir 10 dolerių už vizitą pas
gydytoją, o keturių asmenų šeima,
kuri uždirba 29,000 dolerių per me
tus, visai neturėtų mokėti kas mėne
sį, o už kitą vizitą pas gydytoją mo
kėtų 2 dolerius. Jei jūsų vaikai turi
„KidCare" draudimą, jums nereikia
registruotis „Ali Kids" programos drau
dimui, nes Illinois „KidCare" dabar
jau yra „Ali Kids" programos dalis.
Gubernatorius Rod Blagojevich
kviečia visus daugiau sužinoti ir už
registruoti savo vaikus šiam draudi
mui. Kovo mėnesį bus rengiami trys
specialūs renginiai.
Kovo 9 d., 10 vai. ryto Čikagos
viešojoje bibliotekoje (Chicaco Public
Library) vyks spaudos konferencija
viPtos -paark- atstovam- ir moky

mas tiems, kurie norėtų padėti orga
nizuojant paramą „Ali Kids" progra
mai. Tie, kurie negali dalyvauti kovo
9 d., gali tokioje pat programoje daly
vauti kovo 15 d., 16:30 vai. Albany Park
Kovo 18 d., 11-15 vai. Northeastern Illinois University, Student
Union Building/Alumni Hali, adresu
5500 North St. Louis Avenue, Chi
cago, įvyks vaikų registracija draudi
mo programai „Ali Kids". Bus lietu
viškai kalbančių vertėjų, kurie galės
atsakyti į visus su šiuo draudimu su
sijusius klausimus. Daugiau infor
macijos telefonu 1-866-ALL-KIDS
(1-866-255-5437) arba interneto sve
tainėje www.allkidscovered.com
Registruotis galima ir internetu.
Karilė Vaitkutė

