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Galimybe įsivesti eurą vis labiau abejojama

AA 0000000

Euras laikomas Europos ekonomikos vystymosi garantu. World Paper Money nuotr.
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungoje (ES) didinti akcizus, pakilušios dujų, elektros ir degalų kainos
bei padidėjęs darbo užmokestis lėmė
didesnę infliaciją, o dėl jos euro įve-

dimas gali būti atidėtas neribotam
laikui.
Analitikai prognozuoja, kad vien
Lietuvos pastangų įvykdyti eurui
įvesti reikalingą infliacijos kriterijų
gali nepakakti. Todėl esą belieka vil

Kovo 8-osios minėjimo tradicijas
perima jaunimas
Vilnius, kovo 8 d. (ELTA) —
Kovo 8-ąją minimos Tarptautinės
moters dienos niekada nešvenčia vos
13 proc. Lietuvos gyventojų.
Viešosios nuomonės ir rinkos ty
rimų bendrovės „TNS Gallup" duo
menimis, pelningiausios Kovo 8osios galėjo tikėtis Vilniaus gėlių
pardavėjai — net 53 proc. vilniečių
nurodė, kad tai daro visada, dar 30
proc. šią dieną mini kartais.
Net 39 proc. Lietuvos gyventojų
ši šventė yra labai svarbi.
Požiūris į šventę pagal lytis ski
riasi nedaug — Kovo 8-osios niekada
nemini 15.6 proc. vyrų ir 11.1 proc.
moterų. Šią dieną visada švenčia

35.9 proc. vyrų ir 41.9 proc. moterų.
„TNS Gallup" reklamos direkto
riaus Edmundo Bražėno teigimu,
Kovo 8-osios minėjimo tradicijos į
Lietuvą atėjo gana seniai, tačiau
šiandien ji priimtinesnė jaunimui.
„Galbūt vyresniesiems ji nepriimti
na dėl prastų prisiminimų apie vi
suotinį šventimą ir dirbtinius svei
kinimus", — sakė jis.
Net 56 proc. 20-29 metų žmonių
nurodo, kad ją švenčia nuolat, o vos
7.5 proc. to nedaro niekada. 60-74
metų grupėje nuolat mininčių Mo
ters dieną — vos penktadalis; net 28
proc. nurodo, kad ši diena jiems nėra
šventė.

R. Gudaitis siūlomas žurnalistų
etikos inspektoriumi
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Žur
nalistų etikos inspektoriumi antra
jai kadencijai siūlomas Romas Gu
daitis.
Teikti R. Gudaičio kandidatūrą
antrajai kadencijai nusprendė pir
madienį posėdžiavusi Žurnalistų ir
leidėjų etikos komisija.
Žurnalistų etikos inspektorius
skiriamas penkerių metų kadenci
jai. Jo kandidatūrą Žurnalistų ir lei
dėjų etikos komisijos teikimu tvirti
na Seimas.
Žurnalistų etikos inspektoriaus
pareigas R.Gudaitis eina nuo 2001
metų.
64 metų R. Gudaitis yra Lietu
vos Nepriklausomos valstybės atkū
rimo akto signataras. Yra išleidęs
prozos knygų, eseistikos rinktinę,
parašęs kino scenarijų bei pjesių.
Žurnalistų etikos inspektorius
yra valstybės pareigūnas, kuris pri-

Romas Gudaitis
Eltos nuotr

žiūri, kaip įgyvendinamos Visuome
nės informavimo įstatymo nuosta
tos. Žurnalistų etikos inspektoriumi
skiriamas nepriekaištingos reputa
cijos pilietis. Juo negali būti Seimo,
Vyriausybės nariai, politinio pasiti
kėjimo valstybės tarnautojai.

tis, kad vertinant šalies pasirengimą
eurui bus padaryta išimčių, rašo
dienraštis „Lietuvos žinios".
SEB Vilniaus banko prezidento
patarėjas Gitanas Nausėda mano,
kad prieš 15 metų sukurti narystę
euro zonoje lemiantys Maastricht
kriterijai — „moraliai pasenę".
Briuselio nurodytų tikslų — vie
nu metu vytis ES pragyvenimo lygį
ir nedidinti kainų — suderinamumu
abejoja ir „Hansabanko" Ekonomi
nės analizės skyriaus vadovas Vid
mantas Saferis. „Nord/LB Lietuva"
vyriausiojo analitiko Rimanto Rudzkio nuomone, Maastricht kriteri
jams stinga logikos. Jei jie nebus pa
keisti, Rudzkio manymu, Lietuva
euro apskritai neįsives, nes kainų
mažėjimo perspektyvų šalyje nema
tyti.

Prezidentas
tvirtina
nežinojęs
apie patarėjų
pirkinius
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Pre
zidentas Valdas Adamkus teigia ne
žinojęs apie atsistatydinusių pata
rėjų planus įsikurti Turniškėse bei
tikina dar nepradėjęs naujųjų savo
komandos narių paieškos.
V. Adamkus teigė, kad savaitės
pradžioje iš pareigų atsistatydinę
patarėjas užsienio politikos klausi
mais Edminas Bagdonas ir patarė
jas nacionalinio saugumo klausi
mais Rytis Muraška nesitarė su juo
dėl butų pirkimo.
„Tai buvo rugpjūčio mėnesį, ka
da man buvo pasakyta: turbūt ru
denį būsimi kaimynais. Sakau, kur?
Sako, čia, stato Turniškėse. Sakau,
na gerai, būsime kaimynais. Viskas.
Aš net ir šiandien nežinau nei kuria
me bute, nei kuris pastatas", — kal
bėjo prezidentas.
Tuo tarpu atsistatydinę patarė
jai dienraščiui „Lietuvos rytas" vie
nu balsu tvirtino, esą „šalies vado
vas apie šį reikalą viską žinojo".
Tačiau prezidentas neatsakė,
kodėl dar pernai maždaug gegužę
sužinojęs apie savo rezidencijos įkei
timą bankui, nepranešė apie tai vi
suomenei.
„Ką aš turėjau daryti? Vyriau
sybės pastate gyvenu, Vyriausybė
perkėlė ir staiga man praneša, kad
tame name nieko negaliu daryti", —
aptakiai sakė prezidentas.
Vyriausybės kanceliarijos valdo
mai Akcinei komunalinių paslaugų
bendrovei įkeitus dalį valdomo tur
to, tarp kurio — ir prezidento rezi
denciją —
Nukelta į 6 psl.
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Anot R. Rudzkio, jei Europos
institucijos bus nusiteikusios gera
noriškai, jos galės nuo infliacijos
„nubraukti" 0.2 proc, tačiau eksper
tas mano, kad tai mažai tikėtina.
R. Rudzkio teigimu, Lietuvos
nepriimti į euro zoną gali būti suin
teresuotos Europos institucijos, nes
zonos išplėtimas prijungiant Vidurio
ir Rytų Europos valstybes padidins
ekonomikos plėtros skirtumus, dėl
to ECB bus priverstas taikyti dides
nę palūkanų normą.

Šiame
numeryje:
Lietuvių telkiniuose.
Ar ruošiamasi kurti dar
vieną laužą?
Isteriška JAV spauda.
„Draugo" lietuviukai.
Gundymai, kuriant
Dangaus karalystę.
Milijardu dalybos drama.
Jaunimo poezijos
konkurso laimėtojai.
Savaitgalio šurmulys.
Šeimos žmonės atrodo
jaunesni.
Apie talentingus vyrus.
Mirė Anicetas Simutis.
Valiutų s a n t y k i s
1 U S D - - 2.897 LT
1 E U R - - 3.452 LT
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DAYTONA BEACH, FL

ATMINTINOS
TAUTOS ŠVENTĖS
NUOTAIKOS
Vasario šešioliktosios prisimini
mas yra brangus kiekvienam lietu
viui tiek savoje tėvynėje, tiek ir
svečiose šalyse. Tad ir Daytona
Beach lietuviai šią šventę gražiai ir
atmintinai šventė vasario 12 d. Tą
sekmadienį vietos bažnyčioje buvo
tradicinės lietuviškos pamaldos. Šį
kartą šv. Mišias aukojo svečias iš
Čikagos prelatas Jurgis Šarauskas.
Jis pasakė puikų ir turiningą pa
mokslą, išryškino Vasario 16-osios
reikšmę mūsų tautai ir tuo pačiu
mums visiems. Giedojo „Sietyno"
choras. Prie vargonų — muzikas
Antanas Skridulis.
Minėjimas vyko parapijos salėje.
Minėjimą rengė Lietuvių Bendruo
menės vietinė apylinkė, kurios pirm.
yra Birutė Kožicienė. Ji pasveikino
visus svečius ir pakvietė .sugiedoti
Tautos himną. Buvo pristatytas šios
dienos pagrindinis kalbėtojas prof.
Bronius Vaškelis. Jis pusę metų
gyvena Lietuvoje, kitą pusę — pra
leidžia St. Petersburge, FL. Drauge
su juo atvyko ir mūsų žinomas
visuomenės veikėjas, Lietuvių fondo
pirm. Vytautas Kamantas.
B. Vaškelis yra buvęs Vytauto
Didžiojo universiteto rektorius, šiuo
metu jis artimai bendradarbiauja su
Lietuvos universitetais. Jis priminė,
kad prieš 88 metus mūsų tautos pat
riarchui J. Basanavičiui pavyko sub
urti Vilniuje 20 lietuvių patriotų ir,
dar karo audroms siaučiant, jie pa
sirašė Lietuvos Nepriklausomybės
Aktą, ir tuo pačiu visam pasauliui
paskelbė, kad į laisvų tautų eilę įsto
ja ir istorinė lietuvių tauta.
Bet apskritai kalbėtojas daugiau
„piešė" mūsų tėvynės šiandieninį
gyvenimo vaizdą. Ir labai gaila, kad
šis vaizdas šiandien yra liūdnokas.
Jis visai nėra panašus į tą, kurį mes
matėme ir išgyvenome laisvoje Lie
tuvoje. Ypač graudu, kad yra išnykęs
Lietuvos kaimas, o tuo pačiu nebėra
ir tikrųjų mūsų kaimo žmonių, kurių
darbu ir pasišventimu mūsų laikais

buvo paremtas visas Lietuvos gyve
nimas.
Labai gaila, kad dar gana daug
mūsų tautiečių pasigenda bolše
vikinių laikų ir yra įsitikinę, kad tie
laikai buvo jiems daug geresni. Bet
labai džiugu, kad jau priauga pati
jauniausioji mūsų šiandieninės tau
tos karta, kurios nariai jau daugiau
orientuojasi į Vakarų pasaulį ir
džiaugiasi to pasaulio laimėjimais.
Tikrai skaudu, kad gana daug tos
kartos jaunuolių palieka savo tėvynę
ir ieško laimės svečiose šalyse.
Br. Vaškelio paskaita buvo labai
įdomi ir iškėlė daug naujų minčių.
Tik kažkodėl nebuvo sudarytos sąly
gos klausytojams užduoti klausimus
paskaitininkui.
Minėjimo meninę dalį atliko ir
visą minėjimą „nuspalvino" vėl mū
sų „Sietyno" choras, kuris padainavo
keletą liaudies dainų. Į kai kurias
dainas įsijungė ir klausytojai. Va
lerija Skridulienė padeklamavo B.
Brazdžionio eilėraštį. Čia vertėtų
paminėti, kad mūsų Valerija turi
įgimtus dramos aktorės gabumus.
Visą minėjimo programą paį
vairino ir salę labai gražiai papuošė
Eugenijos Rastonienės audinių paro
da. Ji ant salės sienų iškabino jos
pačios rankomis austų audinių rin
kinį.
Šie audiniai tikrai patraukė
kiekvieno svečio akį. Visi gyrė Euge
nijos įgimtus audėjos menininkės
gabumus ir sugebėjimą tuos gabu
mus įgyvendinti audiniuose.
Pirm. B. Kožicienė širdingai pa
dėkojo programos atlikėjams už jų
pastangas ir pakvietė visus prie
užkandžių. Visi turėjo progą pasida
linti asmeniškai mintimis su prel. J.
Šarausku, prof. B. Vaškeliu .ir Vy
tautu Kamantų. Užsimezgė malonūs
pasikalbėjimai. Taip ir nepajutome,
kai atėjo laikas keliauti namo. Visi
išsinešėme gražius šios tautos šven
tės prisiminimus.
J. Daugėla

D e t r o i t o LB apylinkės valdybos pirmininkė Raminta Vilkienė (kairėje) ir LB
M l c h i g a n apygardos pirm. Liuda Rugienienė Vasario 16-osios šventėje Sv.
Antano parapijoje, Detroit, MJ.
Reginos Juškaitės-Švobrenės nuotr.

LOS ANGELES, C A

Netektis lietuvių
telkinyje
2005 m. gruodžio 26 d. Long
Beach, C A, mirė Violeta Bakūnas —
Bachtelle. Ji buvo a.a. Vinco W.
Bakūno, 1956 metais įkūrusio Long
Beach lietuvių klubą, duktė. Po tė- .
vo mirties, Violetos rūpesčio ir entuaziazmo dėka klubas sėkmingai
veikia iki šios dienos.
LB lietuvių klubui priklauso
kelių emigracijų ir čia gimę lietu
viai, arba jų palikuonys. Į susirin
kimų programas kviečiami lietuvių
meno, tautodailės ir tradicijų žino
vai, o į kalėdinį pobūvį dainininkai
arba Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos choras. Klubas kas keleri
metai siunčia lėšas paremti „Vaiko
tėviškės namus" Kaune ir Marijam
polėje.
Violeta Bakūnas gimė 1924 m.
ir visą amžių gyveno Long Beach,
CA. Baigė Whittier College ir buvo
korporacijos Phi Alhpa narė. 27 me
tus dirbo Long Bech Recreation
skyriuje, priklausė California istori
jos draugijai. Nuliūdę liko vyras
Ray Sparks, dukra Ginni Bechtelle,
anūkės Megan ir Lauren, draugai ir
lietuvių klubo nariai. Palaidota
2006 m. sausio 7 d. Forest Lawn
kapinėse, Long Beach, C A.
B.P.
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ISTERIŠKA AMERIKOS SPAUDA
ALEKSAS VITKUS
Amerikos spaudoje kilo didelis
skandalas, kai pasirodė, kad valsty
bės viceprezidentas Diek Cheney
draugiškoje vieno savaitgalio (vasa
rio 11-12) savo draugų medžiotojų
grupėje ne tik per klaidą peršovė
savo seną draugą, 78-metį advokatą
Harry Whittington, bet ir apie ketu
riolika valandų apie tai nepranešė
visuomet jį bandantiems sekioti
spaudos atstovams.
Susidomėjau po to ir aš. Ar mir
tinas peršovimas? Ir jei taip, tai ar
neteks viceprezidentui Cheney ir
kalėjime pasėdėti? Pradėjau tyri
nėti. Kur tai įvyko? Pasirodo, Texas
valstijoje, jo šeimos draugės Katharine Armstrong 50,000 akrų didu
mo ūkyje, jos kelių kitų svečių kom
panijoje. Ką jie medžiojo? Ne kokius
baisius plėšrius žvėris, bet tik pap
rastus gyvūnėlius, kuriuos ameri
kiečiai vadina „quail". Tikri lietuviai
medžiotojai, prie kurių aš, deja, ne
priklausau, žino, kad „quail" yra
„ąuail", ir jiems to užtenka. Dar
prideda, kad tai labai skani mėsytė.
Kurapka ar putpelė?
Pradėjau ieškoti geresnio atsa
kymo. Pasirodo, kad tai gali būti
arba lietuviška kurapka, naminio
karvelio didumo, arba į ją labai
panašus paukštis, gal šiek tiek
didesnis už lietuvišką varnėną, kurį
mes putpele vadiname. Laimė, kad
Cheney ir jo draugai nemedžiojo
kokio stambaus taikinio, ir šaudė tik
šratais (smulkūs švininiai žirneliai),
o tai viskas galėjo daug liūdniau
pasibaigti. Cheney ir į tą kurapką ar
putpelę nepataikė. Bet pataikė į
savo draugą, ir spauda tuoj pakėlė
šurmulį.
Ir dėl ko? Ne todėl, kad buvo
sužeistas žmogus, bet todėl, kad
Cheney ir jo palyda apie tai spaudai
nepranešė net keturiolika valandų.
Tik pagalvokite! Kas iš tikrųjų atsi
tiko? Peršautam Whittington buvo
tuojau suteikta pirmoji pagalba, jį
tuojau nuvežė į artimiausią ligoninę,
ir pranešė nukentėjusio šeimai, po
ko buvo apie tai pranešta ir žiniasklaidai, nors tai buvo savaitgalis,
ankstyvas sekmadienio rytas.
Bet didieji žiniasklaidos šulai
tuo buvo nepatenkinti ir tuoj pra
dėjo Cheney atakuoti; ne dėl nerū
pestingo šaudymo, bet dėl to, kad
apie tą nelaimingą atsitikimą tuojau
pat jiems nepranešė. „Kaip galėjo
Cheney drįsti bandyti nuslėpti nuo
visuomenės tokį, jų nuomone, svar
bų ir visuomenei žinotiną įvykį?", —
šaukė jie ir nemažas būrys de
mokratų, kaltino Cheney komandą
nepateisinamu slaptumu, arogancija
ir valdžios piktnaudžiavimu.
Kas įvyko 1969 metais?
Tačiau žiniasklaida labai greitai
pamiršo, kaip ilgai užtruko senato
riui Ted Kennedy pranešti policijai
apie automobilio avariją, kurioje
žuvo (nuskendo) jo brolio Robert F.
Kennedy buvusi sekretorė, 29-metė
blondinė Mary Jo Kopechne.
Tai buvo 1969 metų vasarą, ir
jaunas senatorius Ted buvo 37 metų
amžiaus. Po avarijos jis vis tvirtino,
kad „nors neprisimenu, kaip aš iš
automobilio išsigelbėjau, bet žinau,
kad net kelis kartus nėriau į van
denį, bandydamas gelbėti mašinoje
sėdėjusią merginą". Po ilgų ginčų,
Kennedy buvo pripažintas kaltu tik
dėl pasišalinimo iš avarijos vietos, o

kiti bylos įtarimai buvo kažkaip
lengvai numarinti. Nepaisant to
skandalo, Massachusetts valstijos
balsuotojai jau kitais metais vėl per
rinko jį savo senatoriumi. Bet jo sva
jonės tapti demokratų prezidentiniu
kandidatu žlugo, kai 1980 metais
pirminiuose rinkimuose jį nurungė
to meto prezidentas Jimmy Carter.
„Chicago Tribūne" komentato
rius Charles Krauthammer visą tą
žiniasklaidos erzelį pavadino berei
kalinga isterija, įtikinančiai aiškin
damas, jog tas įvykis, nors ir ap
gailėtinas, neturėjo jokios valstybi
nio lygio reikšmės. „Tai ta pati spau
da, — rašo Krauthammer savo va
sario 20 d. straipsnyje, — kuri šiuo
atveju taip garsiai šaukė apie skaity
tojų teisę būti informuojamiems, kai
tuo tarpu Danijos ir kituose Europos
laikraščiuose pasirodžiusių tariamai
pranašą Mahometą grubiai įžei
džiančių, karikatūrų ta pati spauda
nutarė eiliniam amerikiečiui skaity
tojui nerodyti, taip pažeidžiant jo
teisę būti informuojamam".
O, matyt, humorą mėgstantis
„Chicago Tribūne" nuolatinis ben
dradarbis Phil Rosenthal šitaip pa
citavo garsų radijo ir televizijos
komentatorių Rush Limbaugh: „Ar
jūs geriau eitumėt su Diek Cheney,
ar su Ted Kennedy važiuotumėt per
siaurą Chappaąuiddick salos til
tuką?" Toliau Limbaugh taip porina:
„Važiuoji su Kennedy per tiltą, jis nu
važiuoja nuo tilto. Automobilis įslys
ta į palyginti negilią įlankėlę. Katas
trofa, bet tu Kennedy jau nebematy
si, kol jau nebus per vėlu. Medžioji
kartu su Cheney, atsitinka nelaimin
gas atsitikimas, ir Cheney tave kuo
greičiausiai pristato į ligoninę". Nors
ir labai nemaloni nelaimė Cheney
draugui advokatui Whittington, bet
jis liko gyvas. Vargšė Mary Joe ligo
ninės niekad jau nebepamatė. Ava
riją tyrinėję veiksniai nerado reikalo
daryti paskenduolės kūno skrodimą.
O įtarimai liko... Gal todėl senato
rius Kennedy dėl Cheney nelaimės
nutarė nepasisakyti.
Pagaliau nusiraminta
Pats Cheney tą savo draugo
peršovimą labai išgyveno, bet žinias
klaidos sukeltai isterijai nepasidavė.
Jis buvo giliai sukrėstas, susikrim
tęs dėl draugo sveikatos stovio, ir
neskambino nei savo viršininkui
prezidentui Bush. Tik po keturių die
nų, peršautojo Whittington svei
katos būklei pagerėjus, Cheney, nu
taręs vengti bereikalingo triukšmin
go cirko, kuris būtų įvykęs triukš
mingoje atviroje spaudos konferenci
joje, nutarė duoti paaiškinimą dėl vi
so to nelaimingo įvykio, bet tik daug
ramesniame asmeniniame pasikal
bėjime su „Fox News" komentatoriu
mi Brit Hume. Visuomenė sužinojo
reikalingus faktus, o didieji „spaudos
laisvės" saugotojai turėjo nurimti.
O kad tik nelaimėje gali surasti
tikrą savo draugą, rodo ir garbingas
sužeistojo Cheney draugo Whittington poavarinis didžiadvasiškas
pareiškimas. „Esu labai sujaudintas
dėl viso to, ką Cheney ir jo šeima tu
rėjo išgyventi dėl to nelaimingo atsi
tikimo". Tiktų gal ir mums visiems
įsidėmėti tuos Whittington žodžius:
„Juk ką mes nedarytume, turime su
tikti su faktu, kad viskas yra surišta
su tam tikra rizika. Nepaisant, kaip
mes bebūtume pasiruošę ir kaip
rūpestingai ir atsargiai besielgtume,
nelaimingo atsitikimo gali neiš
vengti". Laimingas Cheney turintis
tokį draugą.

DANUTE BINDOKIENE

Ar ruošiamasi kurti
dar vieną laužą?
olitikos stebėtojai ir anali
zuotojai tvirtina, kad užsie
nio politika niekad nebuvo
per daug įžvalgi. Pagrindinis šios
politikos dėsnis: griežtas perspėji
mas, vėliau — dar griežtesnis įsa
kymas, po to — jėgos pavartojimas.
Nors ginkluotos jėgos Amerika nie
kada nestokojo, tačiau šiuo būdu
pasiektas laimėjimas vargiai gali
valstybei pelnyti ištikimų draugų.
Žinoma, kiekviena šalis mielai pa
sinaudoja Amerikos materialine ar
kitokia parama, bet kiek iš tikrųjų
stoja jos pusėje (išskyrus galbūt
Didžiąją Britaniją), kai tai pačiai
Amerikai reikia sąjungininkų?
Ypatingu užsienio politikos
įžvalgumu nepasižymi ir dabarti
nis JAV prezidentas (o gal turi tos
politikos nesuvokiančius patarė
jus). Vėliausios savo kelionės metu
Afganistane, Indijoje ir Pakistane
prez. Bush vargiai laimėjo Ame
rikai draugų, kai parodė ypatingą
palankumą Indijai, „palenkda
mas" jos naudai tarptautinę su
tartį dėl branduolinių medžiagų (ir
ginklų) plėtros. Tačiau Pakistanui,
apie kurį Vašingtonas kalba, kaip
apie savo sąjungininką kovai prieš
teroristus ir draugą, tokios nuolai
dos ar paramos nepasiūlė. Prisi
menant, kad šios dvi kaimyninės
šalys turi nemažai tarpusavio ne
sutarimų ir abi jau pasigaminusios
branduolinių ginklų, palankiai iš
skirti vieną, neparodant to palan
kumo antrajai, yra tikrai „prašovimas pro šalį", neišnaudojimas ge
ros progos sutvirtinti PakistanoJAV bendradarbiavimo ryšius.
Pastaruoju metu daug kalba
ma ir rašoma apie Iraną, kuris
tvirtai pasiryžęs įsijungti į „bran
duolinės energijos šalių klubą".
Vašingtonas netiki Irano gera va
lia ir yra griežtai priešingas bet
kokioms užuominoms apie veiklą
šioje srityje. Iranas savo ruožtu
tvirtina, kad branduolinę energiją
nori panaudoti vien taikos rei
kalams — elektros jėgainėms.
Trečiasis „žaidėjas" šiose
rungtynėse yra Rusija, kuri aiškiai
linkusi padėti Iranui ir „apsau
goti" jį nuo Jungtinių Tautų, o
ypač Amerikos, spaudimo. Toks
Maskvos palankumas padaro si
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tuaciją dar pavojingesne.
Tačiau ypatingą rūpestį kelia
šiomis dienomis iš Vašingtono vis
dažniau pasigirstantys kaltinimai
Iranui, kad tai iš esmės yra „tero
ristų perykla", iš kurios į kaimy
ninį Iraką sklinda ir žmonės, ir
ginklai, skirti sunaikinti bet ko
kias vakariečių pastangas toje
šalyje įvesti demokratiją. Vašing
tono turimomis žiniomis, Irane
gaminami ypač stiprūs sprog
menys, prieš kuriuos negali atsi
laikyti jokios užtvaros, šarvuočiai
ar tankai. Kadanti Irakas šiuo me
tu stovi ant pilietinio karo slenks
čio, iš Irano sklindanti propagan
da, teroristai ir ginklai padėtį dar
apsunkina.
Kol kas Vašingtonas pasiten
kina tik perspėjimais Iranui ir pri
minimu Jungtinių Tautų vadovy
bei, kad būtina nedelsiant šią
padėtį panaikinti. Atidžiau pasik
lausius, prez. Bush kalbose skam
ba labai pažįstami išsireiškimai:
„žinome, kad Iranas gamina tuos
sprogmenis ir siunčia į Iraką";
„mūsų žvalgyba susekė", „neabe
jojame žinių patikimumu" ir t.t.
Tokias kalbas girdėjome prieš
ketvertą metų, kai Amerika buvo
pasiruošusi pulti Iraką ir norėjo
įtikinti savo gyventojus, o taip pat
užsienį, tokio žygio neatidėliotina
būtinybe. Kai Europa neskubėjo
jungtis į sąjungininkų gretas, prez.
Bush beveik arogantiškai pareiš
kė, kad Amerika apsieisianti ir be
jų. Karas buvo pradėtas. (Dabar
žinoma, kad informacija dėl bran
duolinių ar cheminių ginklų Irake
buvo netiksli.)
Ar tokį pavojingą laužą Ame
rika ruošiasi užkurti ir Irane? Ar
visa ta „karinga" retorika būtent
veda tokio veiksmo link? Kadangi
Amerika šiuo metu „maišo daug
tarptautinių puodų" ir labai sun
kiai apsaugo juos nuo „prisvilimo",
ar įsivėlimas dar į vieną karinį
konfliktą nebus šiaudas, sulaužęs
kupranugario nugarą? Laikas Vašingtonui atsisakyti „kaubojiškų"
metodų ir, kol nepadarytas lemia
mas žingsnis, labiau pasikliauti
diplomatiniais ėjimais, įsiklau
syti, ką kalba Jungtinės Tautos
(galbūt ir Maskva).

POPIEŽIUS ATSISAKĖ TITULO
Popiežius Benediktas XVI atsi katalikams. Šis žodis glaudžiai susi
sakė vieno iš daugelio Romos Ka jęs su tradicija, ir popiežiaus žings
talikų Bažnyčios vadovo turimų titu nis gali būti traktuojamas kaip pre
lų ir daugiau nebesivadins „Vakarų tenzija į viršenybę virš visų patriar
patriarchu", praneša laikraštis „Cor- chų bei netiesioginį pareiškimą, kad
riere della Serą" ir priduria, kad tai jis yra visuotinis patriarchas", — ra
gali sukelti trintį su Rusijos Orto šo laikraštis.
doksų Bažnyčia.
Tačiau straipsnyje cituojami
Nuo V amžiaus vartojamas titu ekspertai teigia, kad „Vakarų pat
las išbrauktas iš oficialių popiežiaus riarcho" titulo atsisakymas neturės
titulų sąrašo, minimo 2006 metų Po reikšmės šiuo metu vykstančioms
piežiškajame žinyne, kuris Vatikane diskusijoms apie Vakarų ir islamo
jau yra išspausdintas, bet kol kas civilizacijų susidūrimą.
dar neplatinamas.
Naujos laidos Popiežiškajame
Autoritetingas laikraščio kores žinyne likusieji popiežiaus titulai
pondentas Vatikane Luigi Accattoli liko tie patys: „Romos vyskupas, Jė
rašo, kad šis žingsnis gali turėti zaus Kristaus vikaras, Apaštalų ku
„neigiamų padarinių" santykiams su nigaikščio įpėdinis, Visuotinės Baž
Ortodoksų Bažnyčia. „Nesunku įsi nyčios vyriausiasis popiežius, Itali
vaizduoti, kad titulo atsisakymą gali jos primas, Romos provincijos arki
klaidingai interpretuoti Rytn patri vyskupas ir metropolitas, Vatikano
archai - - tiek priklausantys Orto miesto valstybės suverenas. Dievo
doksų Bažnyčiai, tiek Rytų apeigų tarnų tarnas".
BNS
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Mieli
lietuviukai,
Vasario ir kovo mėnesį daug
lietuviams brangių švenčių. Vasario
16 d. šventėme Nepriklausomybės
šventę, kovo 4-oji — šv. Kazimiero
diena. Nuo seno Lietuvoje šią dieną
vykdavo garsiosios Kaziuko mugės.
Net čia, Amerikoje, jos ruošiamos.
Na, o Kovo 11-oji taip pat ypatinga
diena. Prieš šešiolika metų šią dieną
pasirašytu Aktu lietuviai atkūrė
savo Nepriklausomybę. Kur bebūtų
lietuviai, jie visi šias datas stengiasi
pažymėti. Tomis dienomis rengiami
minėjimai, ruošiami koncertai. Ta
čiau svarbu ne tik tomis dienomis
švęsti. Šventės ateina ir praeina.
Svarbu dirbti kasdieninius savo,
atrodo, nedidelius darbelius, mo
kytis, gilinti savo žinias. Iš mažų
darbelių gimsta dideli darbai ir žyg
darbiai. Sveikindama Jus Kovo 11osios proga linkiu, kad jūs neužmirštumėte savo tautos istorijos ir didžiuotumėtės esą lietuviais. Ir visai
nesvarbu, ar jūs gyvenate Lietuvoje,
ar Ameikoje, ar kitoje mūsų plane
tos dalyje. Mylėkite savo tėvynę,
neužmirškite savo kalbos ir kultū
ros, gražiais darbeliais garsinkite ją.
Redaktorė
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K a r o l i n o s Kovaiskytes

Guste Savukynaitė. „Lietuva".

Mūsų redakcijoje viešėjo Guste Savu
kynaitė, kuri mokosi Maironio lituanis
tinėje mokykloje Lemonte. Jai — 6 me
tai, ji nupiešė mums piešinuką ir pado
vanojo redakcijai. Jono Kuprio nuotr.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokinių rašinėliai:
Mano mažasis mylimiausias
draugas yra mano šuniukas Nida. Aš
ją labai myliu. Aš ir Nida žaidžia
me su sniegu. O kai aš krentu į snie
gą, jinai užšoka ant manęs. Kai būna
šilta, aš einu pasivaikščioti su ja.
Jinai valgo šuniukų maistą ir geria
vandenį. Jai patinka loti ir bėgti.
Man atrodo, kad jinai geriausia
iš visų. Nida yra gera „mergaitė".
Nidai — 4 metai. Jinai gaudo muses.
Nida yra mažas miestelis Lietuvoje.
Mano mamytė davė šuniukui tokį
vardą. Jinai man labai patinka.
Milda Pranskutė
2A skyrius

patinka lietuviškos mokyklos biblio greitai, kaip žirgas prabėga taku ar
teka, nes joje yra daug įdomių knygų. vaikas pravirksta graudžiu jausmu.
Mano mėgstamiausias metų lai Niekada nepamiršiu to jausmo, kaip
kas yra vasara, nes vasarą aš galiu tėvynėje praleidau gražias vasaros
maudytis baseine, kadangi labai dienas. Tai mano pats laimingiau
šilta lauke. Bet vasarą labiausiai sias momentas mano gyvenime.
patinka, kad aš galiu skristi į Lie
Agnius Gorys
tuvą aplankyti savo krikšto mamą ir
6 skyrius
tėtį. Aš labai norėčiau turėti kokį
gyvūnėlį. Labai labai norėčiau tu
Vieną sausio 4 dieną pasidariau
rėti šunį. Aš dar labai norėčiau labai laimingas, gimė mano sesė. Tą
turėti brolį ar seserį, nes esu vienin dieną aš nevažiavau į mokyklą. Tą
telis vaikas savo šeimoje.
dieną mes laukėm nuo ryto iki 3:38
Neseniai išsikrausčiau į naują p.m. Kotryna gimė. Ji buvo labai
namą. Tai dabar aš gyvenu Palos graži. Aš prisimenu, kai ją paguldė
Hills. Šalia manęs yra biblioteka, ant lovos, ji verkė, bet kai aš atėjau,
kuri vadinasi Green Hills public lib- paėmė mano pirštą ir nutilo. Tą die
Aš turiu mažą draugą. Tai — rary. J amerikiečių mokyklą aš va ną mano mamos ir tėčio draugai at
katinas. Jo vardas Lakis. Jam — žiuoju mokykliniu autobusu. O į važiavo aplakyti. Aš norėjau miegoti
vieneri metai. Jo gimtadienis yra va lietuvišką mokyklą, kuri nuo mūsų pas sesę ligoninėje, bet man neleido.
sario 20 dieną. Lakis miega su ma yra toli, mane nuveža mama. Tai va, Kai grįžau namo, pažiūrėjau televi
nim. Jam patinka siausti. Jis drasko jūs jau žinot apie mane.
zorių ir nuėjau miegoti. Kitą dieną
Dominykas Merkelis pavalgę pusryčius, važiavome pas
laikraščius! Jam patinka žaisti su
4A skyrius mamą ir Kotryną. Šį kartą mes visi
mažais kamuoliukais arba su siū
lais. Jis yra pilkas. Jam patinka eiti
laikėme Kotryną. Kitą dieną mano
Aš norėčiau papasakoti apie mama vakare galėjo važiuoti namo.
į lauką. Bet kai pareinam, jis kniau
kia, nes dar nori į lauką. Kartais jis mano tėtį. Jis — šeimos galva. Kai Mašinoje pagalvojau, dabar mano
sėdi ant palangės ir kniaukia, nes nesuprantu namų darbų, jis padeda. šeima turi dar vieną žmogų. Aš turiu
nori į lauką. Bet man nepatinka, kai Jis žino, kaip padauginti mate sesę, negalėjau patikėti. Tai va, jūs
jis lipa ant palangės, nes tada lipa matikos užduotis atmintinai. Aš pa žinote mano laimingiausią dieną.
ant mano stalo ir suverčia popie klausiau kaip, jis sako, kad skaido.
Kasparas Povilanskas
rius. Aš tada labai ant jo supykstu. Man tai — sudėtinga. Jis žino Lie
6 skyrius
Jis labai daug miega ir valgo. Jis tuvos istoriją. Mano tėtis dar yra
labai mėgsta kandžiotis ir drėksti, kompiuterių meistras, jau daug
Esu žiema — labai šalta. Kai aš
virusų
panaikinęs.
Jis
žino
ir
gra
bet man nepatinka. Kai mano mama
ateinu, sušaldau upes ir ežerus. Kai
plauna lėkštes, jis visad apžiūri. Jis matiką ir daug lietuviškų patarlių, aš užpykstu, aš padarau, kad snigtų
turi penkis kamuolikus. Jo mėgsta yra labai geras vairuotojas. Nuveža sniegas. Vaikams patinka sniegas.
miausias maistas — žolė. Dažniau mane į lituanistinę mokyklą per Jie žaidžia, stato besmegenius, mėto
siai jis yra geras. Kai nusiperkame dvidešimt minučių iš šiaurinės sniegą. Suaugusiems nelabai patin
gėlių, jis kartais valgo jų lapus. Aš Čikagos dalies į pietinę. Jis — mano ka sniegas. Jiems sunkiau važiuoti
geriausias tėtis.
Lakį labai myliu.
mašina.
Miglė Montvidaitė
Henrikas Tankevičius
Aš būnu tik tris mėnesius: gruo
2 A skyrius
6 skyrius dį, sausį ir vasarį. Gruodžio mėnesį
aš pasikviečiu Kalėdų senelį. Jam
Aš buvau labai laimingas kaip padedu daryti žaislus Kalėdoms.
Aš jums norėčiau papasakoti
apie save. Mano vardas Dominykas, pirmąjį kartą grįžau į savo mylimą Sausį aš padarau, kad būtų Naujieji
pavardė Merkelis. Man yra dešimt gimtinę — Lietuvą. Aš jaučiausi tar metai. Visi visada džiaugiasi per
metų. Aš nešioju akinius, mano akys si žmogus ilgai pasiklydęs ir atradęs Naujus metus.
Vasarį aš padarau Valentino
yra rudos spalvos. Mano plaukai yra namus. Aš ne vien jaučiausi gerai,
rudi ir trupučiuką ilgoki. Man labai kad susitikau gerus senus draugus, dieną. Aš padarau šitas šventes, kad
patinka važinėti su riedlente ir senelę ir tetą su šeima, bet ir kad man nebūtu nuobodu.
skaityti visokias knygas, žurnalus. pajutau tą nuostabų Lietuvos lietų,
Po trijų mėnesių aš labai noriu
Taip pat labai patinka žaisti viso kaip lašas po lašo man plovė skruos miego. Tada aš pakviečiu savo drau
kius kompiuterinius žaidimus, ir dar tus. Aš grįžau į gimtąją šalį, kur pir gą pavasarį. Jis padaro, kad būtų
stalo žaidimus, pavyzdžiui šach mas vaikystės dienas praleidau. Aš šilčiau. Tada ateina vasara ir ruduo.
buvau toks laimingas, kad net Po to aš vėl sugrįžtu. Išmiegu devy
matais.
Aš labai mėgstu ilgai miegoti. Aš pradėjau verkti. Aš grįžęs į senus nis mėnesius. Kai atsikeliu, vėl pad
labai mėgstu lankyti lietuvišką senelės namus, bėgiojau perjos žalią edu viską iŠ pradžu.
mokyklą. Ir mano mėgstamiausia pievą. Visi žino, Kad žmogau gyve
S i m o n a Sidaugaitė
nime
laimingos
č:vr.n<.
prabėga
taip
pamoka yra gramatika. Dar man
6 s k v n u.-

DRAUGAS, 2006 m. kovo 9 d., ketvirtadienis

5

Šeimą sukūrę žmonės atrodo jaunesni
Jeigu esate sėkmingai sukūrę
šeimą, užimate aukštą socialinę
padėtį ir turite daugau nei keturis
vaikus, — sveikiname. Jūs turėtu
mėte atrodyti septyneriais metais
jaunesnis, nei iš tiesų esate.
Taip teigia Danijos mokslininkų
grupė, išstudijavusi, kaip skirtingi
negenetiniai faktoriai veikia žmo
gaus išorę.
Santuoka — svarbu
Tyrėjai studijavo, kaip gyvenimo
stilius, medicininė istorija ir dieta
veikia moters ir vyro išvaizdą. Jie
nustatė, kas padeda atrodyti net sep
tyneriais metais jauniau.
Pasak danų mokslininkų, lai
minga santuoka gali atnešti ypatin
gos naudos moterims. Kai laimingai
ištekėjusios moterys pasiekia vidu
tinį amžių, jos atrodo beveik dvejais
metais jauniau. Laimingai vedę
vyrai atrodo metais jaunesni.
Jeigu santuokoje gimsta keli
vaikai, tėčiai atrodo metais jaunesni.
Tačiau moterų išvaizdos motinystė
ypatingai neveikia, galbūt todėl, kad
joms tenka didesnė atsakomybė

už vaikus.
Tiek vyrai, tiek moterys, uži
mantys aukštesnę socialinę padėtį,
gali atrodyti net ketveriais metais
jaunesni, nei yra iš tiesų.
„Mūsų studija parodė, kad aukš
tas socialinis statusas, mažesnis
depresijos lygis ir santuoka yra susi
ję su jaunesne išvaizda, bet skirtingų
lyčių atostovus šie faktoriai veikia
nevienodai", — sakė tyrimams
vadovavusi Pietų Danijos instituto
profesorė Karen Kristensen.
Tyrė dvynius
Idant atliktų studiją, kuri buvo
išspausdinta žurnale „Age and
Ageing", tyrėjai grupei slaugytojų
parodė 1826 identiškų ir neidentiškų
dvynių nufotografuotus portretus ir
paprašė atspėti jų amžių. Iš tiesų
visi dvyniai buvo sulaukę septynias
dešimties metų.
Vėliau mokslininkai palygino,
kaip amžiaus įvertinimo vidurkis
susijęs su tokiais faktoriais, kaip
vedybinis statusas, tėvystė, užima
ma socialinė padėtis ir pasirinktas
gyvenimo stilius.

Jei eisiu — ar nesupyks vilkai, kad drumsčiu
šeimos idiliją? O tuomet, kas bus su mano vaiku?
Vaikystėje su vilkais susitikdavau ne kartą — jie
visuomet pasitraukdavo pirmieji. Bet Čia —juk su
vaikais! Ryžtuosi... Lėtu žingsniu, net nepasukda
ma galvos, pravažiuoju pro vilkų šeimyną... Atsi
suku, tik pravažiavusi geroką kelio gabalą. Matau,
kad tėvelis vilkas atsistojęs stebi mane, o visi kiti,
kaip ir anksčiau, voliojasi bruknienojuose... Na,
kaip ir visuomet, susitikę su miško gyventojais, ap
sieiname be konfliktų! Man padeda ir tai, kad, ma
tyt, ateidama į pasaulį, pamiršau su savimi pasi
imti baimės jausmą. Ir vaikystėje, ir dabar, dieną ir
naktį ramiai keliauju miškais, niekas niekuomet
manęs negąsdino ir nesivijo.
* * *
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etai po metų ir štai, sūnus jau lanko vaikų
darželį... Aš dirbu profilaktoriumo vyriau
siąja gydytoja, nors čia išvis tik du gydytojai ir dvi
medicinos seserys tedirba. Man priklauso visas
organizacinis darbas, mitybos kontrolė, darbuoto
jai, o gydytojas teikia pagalbą susirgus, nes čia,
apskritai, po darbo atvyksta sveiki žmonės. Vasarą
čia užverda gyvenimas: stovyklauja virš trijų šimtų
vaikų... Vasarą pasilieku dirbti stovyklos viršinin
ke, tad čia ir gyvename, vyras važinėja į darbą, gy
venimas, rodosi, teka ramia vaga. Deja, ramybė
niekada nebūna amžina!...
Iš kažkokios tai pašvietęs atsidangina miškų
ūkio direktoriaus giminaitės šeima. Direktorius
paprašo mane pagal galimybes įdarbinti bent šei
mos tėvą. Pionierių stovykloje etatų pakankamai,
tad įdarbinu ir tėvą, ir mamą... Kadangi šeima dau
giavaikė, leidžiu jiems apsigyventi bute, skirtame
administracijai. Pradžioje jie visi labai geri, bet ne
ilgai trukus suprantu, kad priimdama juos, pada
riau didelę klaidą... Kažkodėl vis dažniau ima lan
kytis revizoriai, prasideda nesantaika tarp darbuo
tojų, apkalbos. Mano adresu pasipila skundai į
profsąjungų, tarybą, šmeižtai. Tenka patirti savo
kailiu, ką gali „nuveikti" intrigantų pora! Darbas
pasidaro nebemielas. Profsąjungų taryboje man
viską papasakoja, parodo ir skundus, parašytus
naujojo ūkvedžio su žmona. Jei aš nenorėčiau su
jais kariauti, galiu pereiti dirbti į laisvą gydytojos-patikėtinės etatą miško pramonės profsąjungo
je. Nenoriu peštis su intrigantais, todėl priimu pa
siūlymą: sūnus jau paaugęs, o mes su vyru važinėsime į Vilnių dviese.
Darbas miškų pramonės komitete — koman
diruotės po Lietuvos miškų ūkius. Tenka tikrinti
nedarbingumo lapelius, gamybines traumas, skun
dus. Papildomai įsidarbinu Vilniaus miesto greito
joje medicinos pagalboje. Kadangi užimu „aukštą
postą", mane išsyk paskiria dirbti reanimacinėje
brigadoje. Nuo komandiruotei skirto laiko visuo

Tyrėjai padarė išvadą, kad jau
natviška išvaizda yra geros svei
katos rodiklis, o tarp seniau atro
dančių žmonių yra didesnis mirtin
gumas.
Sendina depresija
Piktnaudžiavimas
alkoholiu
abiejų lyčių atstovus pasendina
metais. Be to, senesni atrodo ser
gantieji chroniška astma, diabetu ir
reguliariai vartojantys skausmą
malšinančius vaistus.
Moterys, kurios per dažnai kaiti
nasi saulėje, atrodo vyresnės metais
ir 3 mėnesiais, o kenčiančios nuo
depresijos — 3 metais ir 9 mėnesiais.
Depresijos kamuojami vyrai atrodo
vyresni 2 metais ir 4 mėnesiais.
Stebina tai, kad vyrai, kurie 20
metų per dieną surūko po dvidešimt
cigarečių, atorodo tik metais vyresni
nei iš tiesų, o moterys — tik pus
mečiu.
Antsvoris jaunina
Priešingai paplitusiai nuomonei,
sykiu su amžiumi didėjantis svoris
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met lieka keletas dienų, nes su darbu susitvarkau
greitai. Miškininkai labai malonūs žmonės, gera su
jais bendrauti: matyt, sąlytis su gamta visuomet
padaro žmones geresniais... Kur tik nuvykstu, esu
gražiai priimama, vaišinama šerniena ar briedie
na... Būna, kad randu nuslėptą traumą, patirtą
išgėrusio darbininko neatsargiai dirbant su pjūklu,
tačiau rašyti blogų aktų — ranka nekyla! Sten
giuosi gražiuoju viską išsiaiškinti. Darbas man
patinka — tiek miško pramonėje, tiek greitojoje pa
galboje, tačiau, laikas bėga, ir ateina diena sūnui
pradėti lankyti mokyklą. Privalau grįžti namo ir
arčiau namų ieškotis darbo.
ėl širdies infarkto miršta reabilitacinės vaikų
ligoninės antrojo skyriaus vedėjas Sesickis.
Ši ligoninė tiesiogiai pavaldi Sveikatos apsaugos
ministerijai, talpina per tris šimtus vaikučių, ser
gančių lėtinėmis plaučių ligomis. Yra ir ortopedinis,
ir inkstų skyriai. Gera proga įsidarbinti netoliese
namų, dirbti teks dienomis, bus transportas, o kele
tas naktinių budėjimų nesudarys problemų. Ligo
ninė statėsi kiek vėliau, negu profilaktoriumas,
kitoje ežero pusėje, kiek toliau nuo Nemenčinės.
Gėlos ežeras kadaise buvo labai gilus, tačiau pra
sidėjus ligoninės ir po ja paslėpto karinio objekto
statyboms, ėmė greitai tolti nuo krantų. Požeminiai
kasinėjimai prakiurdė ežero dugną... Kur vedė tu
neliai po ežeru ir upe ir ką jie slėpė — niekas tik
sliai nežinojo: nusileisti ten buvo kategoriškai
draudžiama. Kartais, netoli nuo ligoninės, lyg iš po
žemės, išdygdavo tankai, vykdavo manevrai, tarp
ligoninės pastatų buvo išbetonuotas takas lėktu
vams leistis. Kaip atrodė, keturių aukštų ligoninės
pastatai buvo tik priedanga kariniam objektui...
Ežero krantai smėlėti, aukštos pušys saugo
ežero tylą ir ramybę. Kas pavadino ši ežerą Gėla,
kieno širdies liūdesys kažkada nuskendo į bedugnę
jo gelmę? Aplinkinių kaimelių, išsidriekusių prie
Neries, gyventojai iškeliavo į miestus ar kapines,
jie nebesakys, kas čia anksčiau buvo, todėl pamirš
tos senos istorijos ir legendos. Šalia Gėlos —
nedidelis, bedugnis Gelaitės ežerėlis, jame niekas
nesimaudo, nes šalta srovė teka per ežerėlio vidurį,
; ežerą pnv.rte pušų kamienu ir s.iek>tų. už kuriu
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padeda atrodyti jauniau.
Vyrai, kurių kūno masės indek
sas yra dviem taškais didesnis negu
normalus, atrodo metais jauniau.
Moterys tokio pat efekto pasiektų,
jeigu jų kūno masės indeksas būtų
septyniais taškais didesnis už nor
malų.
Šie atradimai papildė ankstes
nių studijų metu išvestą teoriją, kad
apie 40 procentų žmogaus išvaizdos
nulemia ne genetiniai faktoriai.
Skirtingų faktorių kombinacija
gali paaiškinti, kodėl kai kurie
žmonės, sulaukę vidutinio amžiaus,
atrodo jaunesni už savo bendra
amžius.
Studijų išvados rodo, kad iš
tekėjusi moteris, kuri užima aukš
tesnę socialinę padėtį ir nėra linkusi
dažnai kaitintis, gali atrodyti sep
tyneriais metais jaunesnė už ne
tekėjusią, žemą socialinę padėtį uži
mančią ir per dažnai besikaitinančią
pavojinguose saulės spinduliuose
bendraamžę.
„Klaipėda"

gali užsikabinti plaukiant. Pasakojo, kad po giliai
panirusiu jo dugnu yra antrasis ežeras. Ten, kur
paneriuose buvo kaimeliai, žmonės smėlėtose, ne
derlingose žemėse gyveno neturtingai. Dabar gyve
na nauji, daug turtingesni gyventojai, pigiai
nusipirkę žemes, pasistatę pilaites, užsitvėrę tvo
ras... Už tvorų — pikti didžiuliai šunys. Šie turtin
gi žmonės, apgyvendinę vaizdingas Neries pa
krantes miškuose, jaučiasi nesaugūs, o išnykusių
kaimelių neturtingos sodybėlės jokių tvorų ne
tvėrė...
ydytojus iš Vilniaus atveža autobusiukas, o iš
vietinių — tik aš ir chirurgė, buvusi Ne
menčinės ligoninės vyriausioji gydytoja — Regina
Urbonavičiūtė. Mes nesame mylimos vilniečių iš
pat pirmų dienų. Tai vietos autobuse mažokai, tai
mūsų kojos purvinos, tai išvis, ar negalėtume še
šetą kilometrų vaikščioti pėsčiomis? Įsitaisau dvi
ratį, vaikštau pėsčia paežerių takais — man tai tik
malonumas, bet išsyk pajuntu, kad naujame mies
tiečių kolektyve nesu pageidaujama...
Skyriuje apie šešiasdešimt vaikučių nuo dvejų
iki septynerių metų, sergančių plaučių ligomis iš
visos Lietuvos. Be manęs skyriuje dirba dar du
gydytojai ordinatoriai, seselės ir auklės, sanitarės,
sesuo šeimininkė. Kolektyvas didelis. Visoje ligo
ninėje — šeši panašūs skyriai, šalia mokykla, vir
tuvė, ūkiniai pastatai. Tiek pati ligoninė, tiek
nuostabi ją supanti gamta patraukia savo grožiu:
manau, jei seksis, pasilikti čia ilgam nepaisant,
kad kolektyvas nepavydėtinas. Reabilitacinė ligo
ninėje rimtas darbas — ligi pietų, o vėliau praside
da vaikštinėjimai iš skyriaus į skyrių, kavutės gėri
mas, apkalbos, pavydas, jei kam nors geriau se
kasi... Nemėgstu tokių kavučių ar pokalbių apie
kitus, tad geriau susirenku vaikus ir drauge su
auklėtoja einame į mišką prie ežero. Žinau, kad
negerai atsiskirti nuo kolegų, bet tie plepalai man
visai nemieli, o prievartauti savęs aš niekada ne
mokėjau. Vyriausiasis gydytojas gerai vertina
mano darbą, ateina pasikalbėti, dalyvauja skyriaus
vaikučių šventėse... Sykį jis man pasiūlo užimti
vyriausiojo gydytojo pavaduotojos gydymo reika
lams etatą... Suglumstu. Pirmiausia — nenoriu
palikti skyriaus, o antra — vargu, ar patiks mano
kandidatūra vyriausiojo gydytojo broliui, dirban
čiam partijos CK. o jo sprendimas bus lemiamas.
Grįžta sykį vyriausiasis ir pasikviečia mane į savo
kabinetą. Sutinka rūškanu veidu, trypčioja.
— Vedėja, matote, jūsų kilmė ir visa kita gali
sutrukdyti tapti pavaduotoja. Tai gal likite dirbti
skyriuje, bus ramiau...
Nusišypsau išeidama. Juk aš žinojau! Šioms
pareigoms reikalingas partinis bilietas! Nereikia
man nei vadovo pareigų, nei partijos bilieto; esu gy
dytoja, dirbu savo darbą, sugyvenu su skyriaus dar
buotojais, vaikučiais ir jų tėveliais. Bus daugiau
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Moterys reikalauja ne gėlių,
bet joms palankių įstatymų

Seimo pirmininkas sulaukė
premjero priekaištų

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Pra nistrą pirmininką Algirdą Brazausdėjęs domėtis „Alitos" privatizavimo ką.
eiga Seimo pirmininkas Artūras
Tuo tarpu vėliau komisijai liu
Paulauskas sako sulaukęs premjero dijęs nušalintas prezidentas Rolan
priekaištų, esą kišasi ne į savo rei das Paksas, kalbėdamas žurnalis
kalus.
tams, apkaltino A Paulausko vado
Tai A. Paulauskas patvirtino di vaujamus socialliberalus pasukus
džiausios Lietuvos alkoholio bendro „Alitos" privatizavimo procesą jiems
vės „Alita" privatizavimo aplinkybes naudinga linkme.
tiriančiai Seimo laikinajai komisijai.
„'Alitos' privatizavimo procese
„Komisijai pateikiau išsamią in aktyviai dalyvavo ir įtakojo procesus
formaciją, kaip aš reagavau — tai ir tiek socialliberalų vadovybė, tiek ati
susitikimai su Valstybės turto fondo tinkamų institucijų vadovai — poli
vadovu Povilu Milašausku, priekaiš tikai ir pareigūnai", — sakė R. Pak
tai dėl neskaidrumo, įstatymų ne sas.
R. Pakso kaltinimai sociallibera
paisymo, mano išvada, kad turi būti
paskelbtas naujas konkursas", — sa lams nustebino „Alitos" privatizavi
mo aplinkybes tiriančios Seimo ko
kė komisijai liudijęs A Paulauskas.
Tačiau, pasak Seimo pirminin misijos vadovą Joną Pinsku — ko
ko, pradėjęs domėtis „Alitos" priva misijai nušalintas prezidentas apie
Lygių galimybių kontrolierė A, Burneikienė (k) ir Seimo narė M. A. Pavilionienė tizavimo procesu, jis sulaukė Vyriau juos net neužsiminė.
konferencijoje „Moterys Lietuvos visuomenėje".
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. sybės atkirčio.
J. Pinskus po posėdžio sakė, jog
Paklaustas, kas konkrečiai prie R. Paksas kalbėjo apie politikų bei
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Mi pasiūlymų iš įvairių organizacijų, kaištavo dėl pozicijos „Alitos" priva pareigūnų bandymus įtakoti „Ali
nint Tarptautinę moters dieną mo taip pat pavienių moterų.
tizavimo klausimu, Seimo pirminin tos" privatizavimo procesą, tačiau
terys reikalauja ne gėlių, o joms pa
Pasak B. Vėsaitės, nors teoriš kas paminėjo Valstybės turto fondo nei konkrečių pavardžių, nei parei
lankių įstatymų.
kai įstatymai užtikrina lygias gali (VTF) vadovą P. Milašauską bei mi gūnų, nei partijų neįvardino.
Už lyčių lygybę kovojančios ne mybes abiems lytims, praktiškai
vyriausybinės organizacijos dar taip nėra.
prieš kovo 8-ąją paskelbė akciją „Ne
Seime trečiadienį minint Tarp
gležnos gėlės, o solidūs įstatymai!", tautinę moters dieną Seimo Moterų
kurios metu siūlė moterims parla parlamentinė grupė surengė konfe
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Lie išrinkti žmogų darbui Briuselyje bu
mentui siųsti pasiūlymus, kokių po renciją lyčių lygybės klausimais tuvos šalies verslininkų interesams vo pavesta LVDK
kyčių teisės aktuose jos pageidautų. „Moterys Lietuvos visuomenėje".
Briuselyje turėtų atstovauti oficia
Dienraščio žiniomis, kai kurie
Konferencijoje dalyvavo apie liai lobizmu užsiimantis specialistas. pramonininkai nėra patenkinti A.
Kaip sakė Seimo Moterų parla
mentinės grupės vadovė Birutė Vė 300 atstovų iš įvairių organizacijų,
Dienraščio „Lietuvos rytas" ži Romanovskio kandidatūra. Todėl jau
saitė, akcijos metu gauta apie 200 valstybės institucijų.
niomis, juo turėtų tapti verslo kon beveik susitarta, kad po metų ats

Briuselyje — lobistas iš Lietuvos

Baltarusių akimis Lietuva —
kapitalizmo išsekinta šalis
Vilnius, kovo 8 d. (ELTA) —
Per Baltarusijos valstybinę televiziją
parodytas beveik valandos trukmės
dokumentinis filmas apie Lietuvą
šiauliečių delegacijai tapo nemalonia
staigmena.
„Negaliu sakyti, kad parodyti
faktai neteisingi, tačiau Lietuva šia
me filme pristatyta tendencingai, tik
iš blogosios pusės. Filmo kūrėjai vi
siškai ignoruoja, kas per tuos 15 me
tų mūsų šalyje sukurta, pasiekta,
apsiribota tik neigiama informacija.
Jų akimis, Lietuva yra emigracijos
išsekintas laukinio kapitalizmo
kraštas", — grįžęs iš Baltarusijos

įspūdžius pasakojo Šiaulių savival
dybės administracijos direktorius
Genadijus Mikšys.
Valdininkas su savivaldybės de
legacija prieš savaitę viešėjo Baranovič mieste, su kuriuo Šiaulius jau
keleri metai sieja draugiškas ben
dradarbiavimas.
Savo nuomonę apie per Baltaru
sijos valstybinę televiziją pamatytą
dokumentinį filmą delegacijos vado
vas kitą dieną išsakė ir Baranovič
miesto tarybos pirmininkui. Viešėjęs
Šiauliuose ir pats savo akimis ma
tęs dabartinę Lietuvą, pastarasis
nuo komentarų susilaikė.

* Antradieni Vilniuje vyku
siame Lietuvos krepšinio federa
cijos vykdomojo komiteto posė
dyje buvo pritarta Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (CLKL) priėmimui į
Lietuvos krepšinio federacijos na
rius. Didžiausia išeivijos lietuvių ly
ga — CLKL šiemet pradėjo trečią sa
vo sezoną. Lyga savo veiklą vykdo
Čikagoje (JAV), o pirmasis jos sezo
nas prasidėjo dar 2003-ųjų rudenį.
Sį sezoną CLKL žaidžia rekordinis
komandų skaičius — 12, o dar 6 ko
mandos dalyvauja senjorų (35 metų
ir vyresnių) Čempionate.
* Slovėnijoje vykstančiame
pasaulio jaunimo (iki 18 metų)
dailiojo čiuožimo čempionate
vienintelei Lietuvos atstovei Rūtai
Gajauskaitei nepavyko įveikti kvali
fikacinio merginų varžybų etapo. 17metė R. Gajauskaitė laisvojoje pro
gramoje surinko 45.06 balo ir kvalifi
kacineje B grupėje užėmė 22-ą vietą,
o bendroje įskaitoje aplenkusi devy

nias čiuožėjas iš Meksikos, Olan
dijos, Norvegijos, Filipinų, Puerto
Rico, Rumunijos, Pietų Afrikos res
publikos, Serbijos ir Juodkalnijos bei
Turkijos liko 44-a tarp 53-jų spor
tininkių.
* Trečią pergalę iš eilės NBA
iškovojo Cleveland „Cavaliers"
komanda su Žydrūnu Ilgausku,
reguliariojo sezono rungtynėse na
muose 106:99 įveikusi Toronto „Raptors". Lietuvis aikštelės šeiminin
kams pelnė 15 taškų, po krepšiais
atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezul
tatyvius perdavimus, dukart prasi
žengė ir blokavo vieną varžovo me
timą.
* Šarūno Jasikevičiaus In
diana „Pacers" komanda antra
dienį NBA reguliariojo sezono
rungtynėse namuose 92:107 turėjo
pripažinti New York „Knicks" ko
mandos pranašumą. Lietuvis įmetė
5 taškus, atkovojo 2 kamuolius bei
atliko rezultatyvų perdavimą.

sultacijų firmos savininkas 30 metų
Andrius Romanovskis. Jo kandida
tūrą palaiko Lietuvos verslo darbda
vių konfederacija (LVDK), įpareigota
rasti žmogų, galintį geriausiai atsto
vauti šalies įmonėms Europos Są
jungos širdyje.
A. Romanovskis šiuo metu yra
Liberalų ir centro sąjungos valdybos
narys. Praėjusiais metais jis oficia
liai gavo leidimą užsiimti lobistine
veikla.
Lietuvos pramonininkų konfede
racijos (LPK) direktoriaus pavaduo
tojas Gintaras Morkis tvirtino, kad

tovą Briuselyje skirs LPK.
Lietuvos verslo darbdavių kon
federacijos administratorė Ana Cicėnienė patvirtino, jog jau yra iš
rinktas žmogus, verslininkams ats
tovausiantis Briuselyje. Pasak jos,
šiuo metu Briuselyje viešintis LVDK
vadovas Danas Arlauskas apžiūri
patalpas, kuriose galėtų dirbti atsto
vas.
Privačią verslo konsultacijų fir
mą įkūręs A. Romanovskis teigė, kad
jį patį susirado verslo asociacijų ats
tovai ir pasiūlė jam kandidatuoti į
atstovo vietą.

Liberalai V. Uspaskichą mokys kultūros
'Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Opo toją Dalią Budrevičienę.
zicijoje esantys liberalai imasi žygių
„Darbo partijos vadovas dar
valdančiosios Darbo partijos vadovą kartą pademonstravo gerokai stoko
Viktorą Uspaskichą, įgijusį „politi jąs išprusimo, kultūros, padorumo ir
nio chuligano" reputaciją, išmokyti sąžiningumo. Gaila, kad toks cha
kultūros.
mizmas bei cinizmas įsigali mūsų
Seimo liberalas Gintaras Šilei politikoje, tačiau sunku tikėtis iš sa
kis Darbo partijos vadovui per „dar- vęs negerbiančio parlamentinės par
biečių" frakciją perdavė žinomo pro tijos vadovo pagarbos kitiems", —
tokolo ir etiketo reikalavimų specia sakė G. Šileikis.
listo, parlamentaro Armino Lydekos
Darbo partijos vadovas V. Usknygą „Etiketas kiekvienam".
paskichas, televizijos laidai komen
Liberalai etiketo vadovėlį V. Us- tuodamas prieš „vokelių" tvarką su
paskichui dovanoja pasipiktinę jo kilusios D. Budrevičienės žodžius,
pasisakymų apie atlyginimo „voke sakė abejojantis moters sveiku protu
liuose" mokėjimo tvarką kritikavu bei jos elgesį siūlė įvertinti medi
sią Krekenavos agrofirmos darbuo kams.

Prezidentas t v i r t i n a nežinojęs apie
patarėjų pirkinius
Atkelta iš 1 psl.
buvo gauta banko paskola, už kurią
ir buvo statomi butai.
Kilus abejonėms dėl statybų tei
sėtumo, pirmadienį iš pareigų pasi
traukė butus įsigiję prezidento pa
tarėjai E. Bagdonas ir R. Muraška.
Žiniasklaidos teigimu, jie į Turniš
kes persikraustė už būstus sumokė
ję mažesnę nei rinkos kainą.

Trečiadienį V. Adamkus sakė dar
nepradėjęs ieškoti, kas galėtų užimti
atsilaisvinusius postus, tačiau pri
dūrė, kad šie asmenys turės būti iš
Užsienio reikalų ministerijos ir Vals
tybės saugumo departamento.
„Visiškai nesvarstau. Mes dir
bam, kaip dirbom, žmonės eina pa
reigas. Nuoširdžiai sakau, su niekuo
nekalbėjau", — sakė prezidentas.
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Pasaulio naujienos
. (Remiantis AFP, Reuters, AP. Intertax1 ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Latvija sprendžia, ką daryti
su „CK maišais
Ryga, kovo 8 d. (BNS) — Lat
vijos premjeras Aigars Kalvytis nori
greičiau „padėti tašką" diskusijose
dėl „CK maišų" likimo ir nuspręsti,
kaip rekomenduoti pasielgti su in
formacija apie buvusius KGB agen
tus.
Trečiadienį interviu televizijos
kanalo LNT laidai „900 sekundžių"
A Kalvytis sakė: „Kiekvieni rinki
mai vyksta demaskuojant naujus 'če
kistus', nurodant politikus, kurie
galbūt bendradarbiavo su KGB. Šiai
istorijai vieną kartą reikia padaryti
galą".
„Reikia arba sudeginti šiuos
'maišus', arba paskelbti jų turinį.
Kad niekas daugiau nesidomėtų ir
niekas negalėtų panaudoti jų, siek
damas apkaltinti savo kolegas ko
kiais nors nusikaltimais", — mano
vyriausybės vadovas.

Jis pažymėjo, kad Seimas turi
nuspręsti, kaip pasielgti — arba pa
skelbti agentų pavardes iš KGB kar
totekos, arba „paslėpti".
Latvijos Seimo teisės komisija
uždarame posėdyje antradienį nus
prendė paskelbti ir ekonominių, ir
ideologinių buvusių SSRS agentų
pavardes, valstybės sąskaita iš
spausdindama jų sąrašus oficia
liame laikraštyje „Latvijas Vestnesis".
Maždaug 4,500 pavardžių sąra
šą ketinama papildyti paaiškina
muoju straipsniu nurodant, jog jis
gali būti neišsamus.
2004 metų gegužę Latvijos Sei
mas netikėtai nusprendė paskelbti
buvusių KGB agentų pavardes, bet
prezidentė grąžino įstatymo dėl
KGB dokumentacijos saugojimo pa
taisas nagrinėti pakartotinai.

K. Annan pasiūlė radikalią
Jungtinių Tautų reformą
New York, kovo 8 d. („Interfax7BNS) — Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Kofi Annan pa
teikė šios pagrindinės pasaulio tarp
tautinės organizacijos Generalinei
Asamblėjai patvirtinti reformos, ku
ri kainuos apie 500 mln. dolerių, pro
jektą.
JT generalinis sekretorius pa
reiškė, jog Jungtinėms Tautoms rei
kia radikalios administracinės refor
mos, kad jų veikla būtų efektyvesnė.
„Mūsų organizacija turi būti
strategiškai pertvarkyta po dešimt
mečius trukusių kosmetinių pakei
timų", — sakė K. Annan.
Be kita ko, K. Annan siūlo pa
mąstyti, kaip būtų galima iškelti už
New York ribų a r perduoti rango
vams kai kurias J T technines tarny
bas. Tarp jų tuos darbuotojus, kurie
verčia ir publikuoja dokumentus, at
lieka buhalterinę apskaitą ir tech
niškai tvarko kompiuterius.
Generalinis sekretorius taip pat
nori įsteigti Jungtinių Tautų mo

bilųjį taikos palaikymo padalinį, ku
rį, esant reikalui, būtų galima pa
siųsti į įvairius pasaulio regionus.
Generalinio sekretoriaus prane
šimas yra atsakas į kritiką, pareikš
tą Jungtinėms Tautoms, kai buvo iš
aiškinti piktnaudžiavimai įgyvendi
nant programą „Nafta už maistą".
„Lygiai taip, kaip šiam pastatui
reikia kapitalinės rekonstrukcijos po
56 metų smulkaus remonto, taip
mūsų organizacija turi būti strate
giškai pertvarkyta", — sakė K An
nan.
K. Annan siūlymams pritaria
JAV ir Europos Sąjunga, bet mano
ma, kad besivystančios šalys sutiks
juos ne taip šiltai. Kai kurios Jung
tinių Tautų narės nuogąstauja, kad
po reformų generalinis sekretorius
gaus pernelyg didelę valdžią.
Generalinio sekretoriaus prane
šimą labai atsargiai vertina J T apa
rato darbuotojai, kurių daugelis
būgštauja, kad dėl reformų jie gali
netekti darbo.

Lenkijos vyriausybė svarsto galimą
balsavimą dėl pasitikėjimo
Varšuva, kovo 8 d. („ReutersTBNS) — Lenkiją valdantys
konservatyvūs dešinieji antradienį
pareiškė galintys surengti balsavi
mą dėl pasitikėjimo, kuriuo būtų iš
bandytas nestiprus jų aljansas su
dviem mažesniosiomis partijomis.
Vis daugėja ženklų, kad prieš
mėnesį sudarytame susivienijime di
dėja įtampa, nes minimos dvi parti
jos reikalauja didesnio vaidmens nu
statant politikos kursą ir socialinių
išlaidų, kurios galėtų sužlugdyti biu
džetą. Tai paskatino valdančiąją
partiją „Įstatymas ir teisingumas"
perspėti, kad ji gali siekti pirmalai
kių rinkimų, kurių mažosios partijos
nenori, nes visuomenės apklausos
rodo, kad jos gali ir neįveikti 5 proc.
„slenksčio".
„Vyriausybė galėtų balsavimą

kapavietes". „Tačiau ją vieningą pa
laikė ne konstitucija, ne popieriaus
lapas, ne pagarba skirtingų tikėjimų
bendrapiliečiams. Jos vienybė buvo
palaikoma jėga ir žiaurumu", — pri
dūrė D. Rumsfeld.

dėl pasitikėjimo susieti su svarbaus
įstatymo priėmimu", — per spaudos
konferenciją sakė „Įstatymo ir tei
singumo" vadovas Jaroslaw Kaczynski.
Jis sakė sieksiąs įtikinti kitas
dvi susivienijimo nares liautis puldinėjus vyriausybę. „Mums reikia ra
mybės ir to niekaip nesibaigiančio
aistrų kurstymo pabaigos. Taip val
dyti negalima", — sakė jis.
Pirmalaikių rinkimų galimybė ir j
stiprėjanti politinė nežinia baugina
investuotojus, kurie po spalio rinki
mų į valdžią atėjus „Įstatymui ir tei
singumui" tikėjosi stabilumo ir nau
jų reformų.
Ekonomistai pažymi, kad ši di
džiausia naujoji Europos Sąjungos
narė vykdydama reformas atsilieka
nuo kitų naujų narių.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

MADRIDAS
Ispanija netrukus gali atverti
sienas darbininkams iš Rytų Euro
pos. Ispanijos ministras pirmininkas
Jose Luis Rodriguez Zapatero apie
tai gali paskelbti kovo 9 dieną ren
giamame susitikime su Lenkijos
premjeru Kazimierz Marcinkiewicz.
Pranešimai, kad Madridas svarsto
galimą atsisakymą nuo barjerų dar
bo jėgai iš Rytų Europos, pasirodo ne
pirmą kartą, rašo Briuselio leidinys
„The EU Observer". Be Ispanijos,
laikinų apribojimų Europos Sąjun
gos naujokių darbo jėgai taip pat tu
rėtų atsisakyti Suomija, Portugalija
ir Graikija.

BAGHDAD
Baghdad policija mikroautobuse
netoli neramaus arabų sunitų gyve
namo sostinės rajono surado 18 nu
žudytų žmonių, kurie buvo surišti ir
užrištomis akimis. Kol kas neaišku,
kaip šie vyrai mirė, sakė Vidaus rei
kalų ministerijos atstovas. Vienas
šaltinis policijoje nurodė, kad jie ga
lėjo uždusti. Nužudytųjų, kurie buvo
surasti prieš pat vidurnaktį, tapaty
bės dar nenustatytos. Autobusas su
palaikais stovėjo netoli Amariya ra
jono Baghdad vakaruose, kuris
laikomas sunitų sukilėlių buveine.
Ant palaikų matosi ženklų, rodan
čių, kad žmonės buvo kankinami ir
nužudyti.

VIENA
Iranas trečiadienį pareiškė, kad
JAV gali prisidaryti „žalos ir skaus
mo", jei Jungtinių Tautų (JT) Sau
gumo Taryba pradės nagrinėti Tehran branduolinės programos klausi
mą, ir pažadėjo vykdyti programą,
kas beįvyktų. Iranas apkaltino Washington tuo, kad jis prieš mėnesį
padėjo surengti Tarptautinės atomi
nės energetikos agentūros balsavi
mą dėl sprendimo pranešti Saugu
mo Tarybai apie Teherano branduo
linį projektą. „Bet kokiu atveju mes
toliau tęsime savo tyrimus ir plėto
sime darbus, paremtus mūsų teise",
— teigiama Irano valdžios išplatin
tame pranešime.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV gynybos sekretorius Donald
Rumsfeld pareiškė, kad visada būta
pavojaus, jog Irakas nugrims į pilie
tinį karą, tačiau kaltino žiniasklaidą
perdėtai dramatizuojant esamą pa
dėtį. „Netikiu, kad šiandien jie ka
riauja pilietinį karą, — teigė D.
Rumsfeld. — Visada buvo pilietinio
karo tikimybė. Tačiau šalis buvo vie
ninga per visus tuos represinio re
žimo metus, per kuriuos šimtai
tūkstančių žmonių atgulė į masines

ATLANTIC

AZIJA
BEIJING
Kinija paskelbė, kad šalyje nuo
paukščių gripo mirė devynerių metų
mergaitė, kuri yra dešimtasis nuo
šios ligos Kinijoje miręs žmogus, o
Honkongas, prieš kelias dienas nuo
paukščių gripo mirus vyrui Pietų Ki
nijoje, baiminasi., kad virusas gali
pasiekti jo teritoriją. Kinija jau yra
pranešusi apie 15 patvirtintų žmo
nių užsikrėtimo paukščių gripu at
vejų. Nuo 2003 metų nuo šios ligos
visame pasaulyje, daugiausia — Azi
joje, mirė mažiausiai 95 žmonės. Vi
rusas pastaraisiais mėnesiais plinta
Europoje ir Afrikoje.
TOKYO
Siaurės Korėja trečiadienį savo
teritorijoje išbandė dvi trumpojo
nuotolio raketas, pranešė japonų ži
niasklaidą, remdamasi Japonijos gy
nybos agentūra. Dvi „žemė-žemė"
raketos buvo išbandytos netoli Ki
nijos sienos maždaug 9 vai. ryto bei
vidurdienį Japonijos laiku. JAV ka
rinių pajėgų Pietų Korėjoje vadovas
sakė, kad Siaurės Korėja turi planų
dislokuoti balistinių raketų, kurios
galėtų pasiekti Aliaską, todėl ši šalis
ir toliau kelia grėsmę saugumui.

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

Ocea. T^WP.
Krovirvu gabenimas
la.vj ; visas pasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
lėktuvu j visas pasaulio šalis.
AlrFrelght

(»•

Automobiliu pirkimas bei
j siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.
Trucking
Sm&ll Packages
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pr varnas j namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.
8801 78th Ave Pridgtvitw, IL 604SS Tel. f 70$~599-9680
F*x. ! 70$-S99-9**2 Tel. f $00-775-7H3
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GUNDYMAI, KURIANT DANGAUS KARALYSTĘ
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC

išganymo darbą kaip Dievas, ar kaip
Žmogus. Dievui nereikia pasiruoši
mo. Jis yra visagalis, ir visi darbai
Kristaus gyvenime" reiškėsi die gali būti atlikti dieviškos valios
viškoji ir žmogiškoji prigimtis. Ti pajudėjimu, žodžio „tebūnie" tarimu.
kint, kad Kristus yra tikras Dievas Visas išganymo darbas, žmonių gi
ir tikras Žmogus, nuostabą kelia ne minės sutaikymas su Dievu galėjo
tiek Jo stebuklai, kiek Jo paprastas įvykti ir be įsikūnijimo paslapties.
žmogiškasis gyvenimas. Nepaprasti Jeigu atpirkimas turėjo ateiti per
darbai liudijo Jo dievybę tik per įsikūnijimo paslaptį, tai Jėzus, net
paskutiniuosius trejus viešojo gyve balsą girdėdamas, kad Jis yra Dievo
nimo metus. Kristus, trisdešimt me Sūnus, turėjo vadovautis žmogiško
tų dirbęs ir augęs drauge su. savo sios prigimties ribotomis galiomis.
giminėmis ir kaimynais, buvo neat Atseit, Dievo Sūnus turėjo patirti
pažintas Mesijas, o visai tautai neži karčią žmogiškosios buities dalią.
nomas Nazareto Žmogus. Jėzaus Jis, nieko nevalgydamas ir neger
gyvenime dieviškumo apraiškos sun damas, labai išalko. O tyruose ak
kiausia buvo priimtinos artimie menys, saulės nudeginti ir vėjo iš
siems ir giminėms. Visi Jėzų pažino dailinti, atrodė, kaip duonos kepalai.
jo kaip dailidės Juozapo ir Marijos Dievui lengva juos duona paversti.
sūnų. Jėzaus gyvenimas buvo toks Kodėl jų duona nepaversti? Žmonės
paprastas, kad paskui giminės ir ar lengvai tokį Mesiją priimtų. Evan
timieji piktinosi dėl Jo didelių darbų. gelija sako, kad tokį pasiūlymą gun
Pats Jėzus stebėjosi ir skundėsi, kad dytojas pakišo. Taigi, reikėjo Kristui
savo tėviškėje, tarp savo giminių ir apsispręsti, kaip Jis pradės išgany
savo namuose, taip negerbiamas mo darbą, ar su dievišku lengvumu,
pranašas (Mk. 6, 4). Kai „Jėzus augo ar žmogaus veikimu, kuris visą laiką
išmintimi, metais ir malone Dievo ir sutinka sunkenybes.
žmonių akyse" (Lk. 2, 52), tai Jo ir
Žmogus dėl duonos gali viską
žmogiškasis pažinimas brandino są pripažinti, bet ar dieviškos tiesos
monę, jog Jis yra siųstasis Mesijas ir tada laisvai pasieks jo dvasinę sielą?
Dievo Sūnus. Jono Krikštytojo šau Žmogus yra ne tik medžiaga. Jis yra
kimas daryti atgailą buvo Jėzui Na dvasinės sielos veikimu gyvas kū
zariečiui ženklas, kad atėjo laikas nas. Todėl jam reikia ne tik duonos,
vykdyti dievišką pasiuntinybę.
b.et ir tiesos. „Žmogus gyvas ne vien
Su atgailaujančiais nazariečiais duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris
ir Jėzus atėjo į Jordaniją pas Joną išeina iš Dievo lūpų" (Mt. 4, 4). Todėl
pasikrikštyti. Krikšto metu pasigir Dievo karalystę Jėzus nutarė pra
dęs iš dangaus balsas: „Šitas yra ma dėti žemėje ne nuo duonos, bet nuo
no mylimasis Sūnus, kuriuo aš gė Dievo žodžio skelbimo. Žmonių dė
riuosi" (Mt. 3, 17), ne tik prabilo į mesį labai lengva patraukti nematy
Jėzaus žmogišką sąmonę, kad Jis tais ir negirdėtais įvykiais, kuriuos
yra Dievas, bet buvo taip pat duotas mes paprastai vadiname sensaci
ženklas, kad atėjo valanda skelbti jomis. Jėzui tyruose kilo mintis, kad
dangišką karalystę. Tokiam pašau galima žmonių dėmesį pagauti nepa
kimui reikia pasiruošimo ir apsi prastu būdu. Jeigu Mesijas nuženg
sprendimo. Jėzus Nazarete visą lai tų Jeruzalėje nuo šventyklos bokšto į
ką buvo darbu užimtas ir gyveno žmonių tarpą, tai jie visi būtų entu
rytietiško miestelio triukšme. Po ziazmo pagauti ir visi Jį sektų. Bet
krikšto, kai mesijinės pasiuntinybės tai būtų Dievo gundymas, nors Šv.
tikrovė buvo prieš akis, Jėzus pasiju Rašte pasakyta, kad Mesiją angelai
to, kad Jam reikia ramybės ir vienu globos ir nešios, kad neužsigautų
mos. Evangelija sako, kad Jėzus bu kojų į akmenis (Mt. 4, 6). Žmonės
vo Dvasios nuvestas į dykumą (Mt. tokį Mesiją sektų ir daugiau ženklų
4, 1). Ta dykuma yra Palestinos ty reikalautų, o išganymas ateina iš
rai tarp Jeruzalės ir Mirties jūros, laisvai priimto Dievo žodžio. .
apie 35 mylias ilgumo ir 15 mylių
Kristus tyruose svarstė ir apie
platumo. Jėzus išėjo į tyrus nesi mesijinės karalystės įkūrimą. Visa
rūpindamas, ką valgys ir ką gers, o žydų tauta laukė politinės valstybės,
sąmonė visą laiką sakyte sakė, kad o Jis atėjo skelbti dangiškosios kara
Jis yra dangiškojo Tėvo mylimasis lystės. Pasaulyje yra daug didingų
Sūnus.
karalysčių, kurių valdovai dažnai
Tyruose Jėzus turėjo apsispręs vadovaujasi šėtono gudrumu, suktu
ti, kaip savo pasiuntinybę pradės ir mu ir melu. Jiems reikėtų nusilenk
kokius metodus taikys: ar Jis pradės ti ir sueiti į santykį, kad mesijinė
r
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NERINGOS STOVYKLA
ieško lietuviškai kalbančių
vadovų, nusimanančių apie Lietuvos kultūrą,
d i r b t i stovykloje Marlboro. Vermonte
nuo 2006 m. birželio 15 d . iki rugpjūčio 30 d .
Vadovai praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklautojais ir
prižiūri jų kasdienini gyvenimą. Vadovai turi turėti patirties darbe
su vaikais vasaros stovyklose. Alga $9.12/valandai (40 val./sav.)
Susidomėję turi nueiti į Vermont Department of Labor Career
Resource Center arba siųsti reziume anglų kalba pagal valdžios
nurodymus šiuo adresu:
j o b O r d e r 38711
Work Force Development Division
Vermont Department of Labor

karalystė
galėtų
egzistuoti. Bet tada
nebūtų tarnavimo
tik vienam Dievui.
Kristus atėjo į šį
pasaulį įkurti savo
karalystės, kuri nė
ra iš šio pasaulio.
Gundymus tyruose
Kristus
nugalėjo
taip, kad Jis pasi
rinko dangaus Tėvo
valią vykdyti pagal
įsikūnijimo paslaptį
— kaip žmogus, ku
riam skirta kentėti
ir mirti.
Šv. Luko evan
gelijoje aprašoma,
kaip Kristus buvo
velnio gundomas.
Dvasia Jį vedžiojo
po dykumą ketu
riasdešimt dienų, ir
jis buvo velnio gun
domas. Jis nieko ne
valgė per tas die
nas ir, joms pasibai
gus, buvo labai al
kanas. Tuomet Jam
velnias tarė: „Jei tu
Dievo Sūnus, liepk
šitam akmeniui pavirsti duona".
Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmo
gus gyvas ne vien duona!" Tada vel
nias, pavedėjęs Jį aukščiau, viena
akimirka parodė visas pasaulio ka
ralystes ir tarė: „Duosiu tau visą jų
valdžią ir didybę; jos man atiduotos,
ir kam noriu, tam j a s dovanoju.
Taigi, jei parpuolęs ant žemės pa
garbinsi mane, visa bus tavo". O Jė
zus jam atsakė: „Parašyta: Viešpatį,
savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam
tetarnauk!" Dar nusivedė Jį velnias į
Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šel
mens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus,
pulk nuo čia žemyn, nes parašyta:
'Jis palieps savo angelams sergėti
tave ir dar: Jie nešios tave ant ran
kų, kad neužgautum kojos į akmenį'.
Jėzus jam atkirto: 'Pasakyta: Ne
gundyk Viešpaties, savo Dievo!' Vi
sokius gundymus baigęs, velnias at-

jono Tamulaičio nuotr.

sitraukė nuo Jo iki laiko" (Lk. 4,2-13).
Kristaus Bažnyčia visais šimt
mečiais yra gundoma panašiai kaip
ir pats Kristus tyruose. Ji gundoma
dalintis su pasaulio valdovais poli
tine jėga, gundoma sukurti ekono
minį ir politinį pajėgumą, išeiti prieš
pasaulį su nepaprastais ženklais. O
dangaus karalystė reikalauja iš mū
sų būti paprastais kaip maži vaikai,
neprisirišti prie šio pasaulio gėrybių,
tapti neturtingais dvasioje, neieškoti
valdžios kitus valdyti ir įsakinėti,
bet tapti visų tarnais. Taigi Kristaus
karalystė kuriama ne su dievišku
didingumu, bet su žmogiškos prigim
ties paprastumu ir silpnumu, kad
tokioje karalystėje būtų palaiminti
neturtingieji, kad pradžiugtų nuliūdusieji, kad kenčiantieji gautų didį
užmokestį ir kad mirusieji keltųsi
amžinam gyvenimui.

SKELBIMAI
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

MOKESČIŲ PASLAUGOS
Pildau TAX
(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ.
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

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

Namų ir ofisų valymas.
Patirtis. Geros kainos.
Sąžiningas darbas.
Tel. 630-788-8912
SIŪLO DARBĄ
Darbui reikalingi dažytojai,
staliai su darbo patirtimi.
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina.
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

NEKILNOJAMASIS TURTAS
VIDA M.
«hS1t>f N T I A I

SAKEVICIUS
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Reai Estate Consultant
Nekilnojamojo t u r t o
p i r k i m a s , pardavimas
708-889-2148

P.O. Box 488
Montpelier, VT 05601-0488

Skelbimų skyriaus tel. 1 773-585 9500
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„DARBIECIO KODAS":
MILIJARDŲ DALYBOS
DRAMA
PAULIUS SAUDARGAS
Kaip visuomet, viskas prasidėjo
nuo idėjos. Idėjos — kad būtų geriau.
Juk šiuolaikinėje „internet-sapiens"
visuomenėje informacija — taikliau
sias ginklas, idėjos — brangiausias
turtas. Lietuvai pavasarėjant po
arktinių šalčių, nė kiek nešylančioje
demokratinės savimonės atmosfero
je, pakilo politinės scenos uždanga,
ir eilinis rinkėjas plojo katučių svei
kindamas spektaklį: „Europos Są
jungos milijardų dalybos". Brandžios
demokratijos valstybėje, panašaus
klausimo sprendimas, tikriausiai,
nebūtų peraugęs į daugiaserijinį
spektaklį. Gal ir pas mus nebūtų
tiek politinio tragikomiškumo, jei ne
tos geros idėjos.
Taigi, prisiminęs vienetukų
skaičiuotės (11, 111, ...) įsipareigo
jimus, padarytus prieš rinkimus,
didysis darbiečių ideologas ėmėsi
gyvenimo gerinimo. Savo, partiečių
ar Lietuvos gyventojų — nelabai
svarbu ir kūrinio scenarijuje neat
siskleidžia. Chronologiškai spektak
lis publikai pateiktas maždaug taip:
1) Darbiečiai kelia idėjas dėl ES lėšų
skirstymo mechanizmo, kur pirmai
siais smuikais grotų ne vien soc. de
mokratų finansų ministerija, bet ir
kelios darbietiškos. Socdemai, žino
ma turi savų idėjų. Politinė taryba
tampa uždara scena, iš kurios nau
jienų kasdieną laukiama labiau nei
iš Olimpinių žaidynių. 2) Apžvalgi
ninkus, politologus ir kitus priklau
somus ar nepriklausomus, opozi
cionierius erzina šio klausimo nor
mavimas partinių-politinių peripeti
jų skalėje, o saugumo tarnybos per
spėja apie galimus korupcijos pavo
jus. 3) Prezidentas V. Adamkus ragi
na paramą dalyti vadovaujantis val
stybiniais, o ne partiniais ar asme
niniais interesais (o kaip gi dar?). 4)
Seimo pirmininkas A. Paulauskas
prisiminęs, kad nusipelnėme gyventi
draugiškai, siūlo klausimą spręsti
visiems kartu. 5) Derybų scenai įkai
tus, V. Uspaskichas žiniasklaidos in
terpretacijomis: „šantažuoja" A. Bra
zauską, spėdamas teismu „dėl
šmeižto" pagrasinti ir pačiam prezi
dentui. 6) Neapsikentęs „šantažo" ir,
matyt, pavargęs nuo darbo Lietuvai,
A. Brazauskas nebeatmeta valdan
čiosios koalicijos skilimo galimybės.
7) Kaip ir dera dramai, pasiekusi
apogėjų derybų scena šąla: „naujieji
liberalai" siūlo kausimo sprendimui
pasitelkti visas parlamentines parti
jas; V. Uspaskichas siūlo nebespekuliuoti šia tema; pasak A. Pau
lausko, klausimas apskritai yra per

daug sureikšmintas.
8) Atomazga: valdančioji koalici
ja pagaliau randa kompromisą!
Skirstymui diriguos lyg ir kelios
ministerijos, lyg ir labiau finansų, o
prižiūrės aštuonių ministrų komite
tas — velnias ragus nusilaužtų, ką
jau ten STT. Šio susitarimo, šiltus
kraštus vizituojantis prezidentas kol
kas nekomentuoja. „Įdomus susitari
mas", — sako jis. Įdomus jis ir eks
pertams, ir eiliniam rinkėjui, bet
kuo įdomesnis, tuo mažiau supran
tamas. O mūsų publika, jei nesu
pranta tai nešaukia: „karalius —
nuogas"... Sėdi nuščiuvusi, pritrenk
ta sprendimo racionalumo ir didy
bės. Tuoj nusileis žiniasklaidos už
danga ir prasidės tylus užkulisinis
darbas. Viskas pagal scenarijų, ste
bina, nebent spektaklio meninė įtai
ga. Matyt politikai tobulėja: „duonos
ir žaidimų" — mintija jie. Paskui bus
koks nors čempionatas, Eurovizija,
dar kitas koks lietuvius vienijantis
prie žydrųjų ekranų reiškinys, ir ES
lėšų skirstymas nugrimz užmarštin.
Ir partijos sočios, ir rinkėjai paten
kinti.
O prasidėjo juk viskas nuo idėjų.
Aptarę pagrindinių veikėjų veiks
mus, pamiršome pasidomėti: o kas
režisierius? Paprastai narpliojant di
džiąsias sąmokslo teorijas neapsi
einama be skaičių magijos. Taigi
kalbant apie tas 11, 111 ir t.t. dienų,
per kurias šalyje, pasak darbiečių
propagandistų, turėjo įvykti gerovės
stebuklai, negalima neprisiminti
kito pasaulinio lygio populisto ir
sąmokslo teorijų detektyvo Dan
Brovvn skaičių magijos. Pasitelkus
„denbraunišką" metodologiją galime
pastebėti, kad 11 „išvertus" iš dveje
tainės sistemos į dešimtainę yra
trys, o 111 — septyni, taigi užrašius
paeiliui: 37. Sudėjus visus gerb. V.
Uspaskicho gimimo datos skaitme
nis (1959.07.24) gauname taip pat
37. Nebereikia priminti, kad 2007—
2013 metų periodo ES parama
Lietuvai, kartu su kaimo rėmimo
programa sieks daugiau nei 36, o
pagauti azarto apvalinam — 37 mi
lijardus litų!
Paprastai, neatsargiai elgiantis
su skaičių magija, galima prisišauk
ti, jei ne pasaulio ar valstybės, tai
mažų mažiausiai vyriausybės apo
kalipsę. Bet, skaitytojas šiais laikais
yra per daug išprusęs, kad naiviai
įtikėtų šiuo skaičiukų pilstymu iš
tuščio į kiaurą. Belieka tikėtis, kad
rinkėjai — per daug įžvalgūs ir
atsakingi, kad dar kartą užliptų ant
„denbrauniškai" pagrįstų pažadų
grėblio.
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Stuburo ir skausmo finos
JONAS V.PRUNSKiS. MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS MD
MAUNAK V. RANA MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

Vidaus ligos
EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcnerAve.Sts.5rS
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
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VIDAS J . NEMlCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANU! GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už pnanamą kauną.
Susitarimui kabėti angišKai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė

H u n d r e d eleventh lesson. (Handred ileventh leson) — Šimtas vie
nuolikta pamoka.
At the dentist's. (Ęt tha dentists)
— Pas dantistą.
P a t i e n t . (Peišent) — Pacientė:
„Heilo. I have a t w o o'clock
appointment t o have my t e e t h
cleaned and x-rayed. n (Helou, ai
hev e tū aklak apointment tū hev
mai tyth klynd ęnd eksreid). Labas,
esu susitarusi antrai valandai, kad
nuvalytų ir peršviestų mano dantis.
Receptionist. (Risepšenist) — Pri
ėmėja: „Please have a seat, t h e
doctor is with a n o t h e r p a t i e n t ,
h e will be with you sbortly."
(Plyš hev e syt, tha daktor iz uith
enather peišent, hy uil by uit j a
šorth) — Prašau sėstis, daktaras
yra su kitu pacientu, jis jus ne
trukus priims.
Receptionist. (Risepšenist) — Pri
ėmėja: „Please come in, t h e doc
t o r will see you now." (Plyš kam
in, tha daktor uil sy jū nau) — Pra
šau užeikite, daktaras dabar jus
priims.
The dentist. (Tha dentist) — Dan
tistas: „Good afternoo, w h a t c a n
we do for you today?" (Gud ęfternūn, uat ken ui dū for jū tūdei) —
Laba dieną, kuo galiu padėti?
Patient. (Peišent) — Pacientė: „I
came for my a n n u a l c h e c k u p
and to have my t e e t h cleaned."
(Ai keim for mai ęnjual čekap ęnd
tū hev mai tyth klynd) — Aš atėjau
profilaktiniam patikrinimui ir dan
tų nuvalymui.
T h e d e n t i s t . (Tha dentist) —
Dantistas: „The d e n t a l t e c h n i -

Sakataitė

cian will ciean your teeth, then
we will x - r a y t h e m . (Tha dental
teknišen uil klyn jūr tyth, then ui
uil eksrei them) — Dantų technikė
nuvalys jūsų dantis, tuomet mes
juos peršviesime.
P a t i e n t . (Peišent) — Pacientė:
„How m u c h would it cost t o
have t h e m whitened"? (Hau mač
it uod košt tū hev them uaitend) —
Kiek kainuotų juos pabalinti?
T h e d e n t i s t . (Tha dentist) —
Dantistas: „It varies, first let's
t a k e c a r e of t h e cleaning and
t h e c h e k u p , t h e n we vsriil disc u s s t h e v^hitening." (It verys,
fiorst lets teik kėr af tha klyning
ęnd tha čėkap, then ui uil diskas
tha uaitening) — Įvairiai, bet pirma
susitvarkykime su valymu ir patik
rinimu, po to galėsime pakalbėti
apie balinimą.
P a t i e n t . (Peišent) — Pacientė:
„My insurance will take care of
the a n n u a l checkup, I will have
to p a y for t h e whitenin§f myself." (Mai inšiurens uil teik kėr af
tha ęnjual čekap, ai uil hev tū pei
for tha uaitening maiself) — Mano
apdrauda sumokės už dantų patik
rinimą, man pačiai reikės susi
mokėti už balinimą.
The d e n t i s t . (Tha dentist) —
Dantistas: „We will take care of
t h e c h e c k u p t o d a y , you will
need a n o t h e r appointment for
t h e whitening." (Ui uil teik kėr af
tha čekap tūdei, jū uil nyd enather
apointment for tha uaitning) —
Šiandiem nes patikrinsime jūsų
dantis, jums reikės ateiti kitą kartą
balinimui.

SEPTYNMETĮ „IŠDŽIOVINO" BROLIS
Septynmetis berniukas patyrė
nežymius sužeidimus po to, kai jo
mažesnis broliukas jį „išdžiovino"
automatinėje skalbyklėje. Gary į
skalbyklę įlindo tada, kai jie su bro
liuku žaidė slėpynių.
Tačiau trejų metų Robson savo
brolį surado ir užtrenkė skalbyklės
dureles. Dėl to įsijungė iš anksto
nustatyta džiovinimo programa. Ga
ry tėvai, išgirdę Robson klykiant,

nuskubėjo į įvykio vietą.
Gateshead miestelyje (D. Bri
tanija) gyvenantis Gary sakė: „Skalbyklė atrodė kaip gera vieta pasi
slėpti. Bet paskui staiga pradėjau
suktis. Aš šaukiausi pagalbos, o
mano galva trankėsi į stiklą. Buvo
labai baisu".
Berniukas patyrė nestiprius
nudegimus, pranešė laikraštis „The
Sun".
BNS

**
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— vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau $)7-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė ,,Draugą".
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
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SAVAITGALIO ŠURMULYS
Pirmąjį kovo savaitgalį čikagiečiai ir apylinkių gyventojai tikrai
nestokojo renginių. Reįkėjo pasirink
ti kur nueiti, nes visur suspėti ir
viską pamatyti tikrai buvo buvę neį
manoma.

menininkų darbais. Atidaryme kal
bėjo. Vidurio Vakarų apygardos pir
mininkė Aušrelė Sakalaitė, Čiurlio
nio galerijos vienas įkūrėjų prof. dr.
Balys Račkauskas, apie savo darbus
pasakojo abu menininkai.
Šeštadienį, kovo 4 d., 6 vai. v.
Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, vyko teks
tilininkės Inos Nenortienės skiau
tinių parodos „Dyksnis prie dyksnio"
atidarymas. Parodą atidarė Julija
Švabaitė-Gylienė, kuri pabrėžė, jog
tik moters kantrybė gali sukurti to
kius darbus. Įvairia technika atlikti
skiautiniai žavi žiūrovus savo kom
pozicija, lietuviškais motyvais,
kruopščiu atlikimu. I. Nenortienė
atsakė į žiūrovų klausimus.
Abi parodos tęsis visą kovo mė
nesį, tad žiūrovai turės laiko jas ap
žiūrėti ir pasigėrėti menininkų dar
bais.
Šeštadienį ir sekmadienį Jau
nimo centre šurmuliavo pavasarinė
mugė. Čia galėjai nusipirkti suve
nyrų, įvairiausių prekių, vaikams
džiaugsmo suteikė juokdarys, veikė
laimės šulinys. Sekmadienį visus
linksmino šokių kolektyvas „Suk
tinis", vadovaujamas Salomėjos Strižigauskienės, dainavo Jolantos Ba
nienės paruošti jaunieji dainininkai,
o lietuviško maisto kvapai kvietė
visus į kavinę.

LR konsule Čikagoje
Irena Strumilienė
Jono Kuprio nuotr.

Penktadienį, kovo 3 d., Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre buvo
atidaryta Algimanto Kezio ir Euge
nijaus Krukovskio fotografijų paroda
„2K2".' Paroda sutraukė daug žiū
rovų. Ją atidarė LR konsule Čika
goje Irena Strumilienė, pasveikinusi
parodos dalyvius su artėjančia Kovo
11-ąja ir pasigėrėjusi gražiais foto

Laima Apanavičienė

JAUNIMO POEZIJOS
KONKURSO LAIMĖTOJAI
Rašytojo, ilgamečio JDirvos" redaktoriaus a.a. Balio Gaidžiūno testa
mentu įsteigtą lietuviškos patriotinės poezijos konkursą išeivijos jaunimui
šiemet vykdė JAV LB Cleveland apylinkės valdyba.
Kadangi šiemet studentai ir vyresnieji gimnazistai konkurse nedalyva
vo, vertinimo komisija — dr. Jolita Kavaliūnaitė, Rita Ralytė ir Nomeda
Vucianienė — savo posėdyje sausio 8 d. nusprendė skirti tik tris premijas.
Vasario 25 d. Cleveland įvykusioje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje
Nomeda Vucianienė paskelbė laimėtojus.
I premija (100 dol.) — Elenai Juodišiūtei, 14 m. (Cleveland, OH) už
eilėraštį „Aš lietuvė".
II premija (75 dol.) — Giedrei Milutytei, 13 m. (Willowick, OH) už
eilėraštį „Prisiminimas"
dvi III premijos (po 25 dol.):
Vytautui Aukštuoliui, 12 m. (Hudson, OH) už eilėraštį s i e t u v a —
ypatinga, kitokia"
Vytui Štuopiui, 14 m. (Canton, MA) už eilėraštį „Lietuvos patriotas".

AŠ LIETUVĖ
-

Lietuva,
tėvyne mūsų...
Aš į tavo
žalius kalnus
nelipau.
Tavo
didvyrių senųjų paminklų
nemačiau.
Tavo
gražiom, vingiuojančiom upėm
neplaukiau.
Bet aš tavo
tautinius šokius
šoku.
Tavo
liaudies dainas
girdžiu
ir dainuoju.
Tavo
žymių rašytojų pasakas
skaitau
ir apie tavo
sėkmes ir nelaimes istorijoje
mokinuosi.
Tavo
gražiai skambančia kalba
kalbu.
Mano pirštai
tavo
kanklių stygas skambina.
Apie kaklą — auksinė grandinėlė,
tavo
gintarinė širdelė.

LIETUVA — YPATINGA,
KITOKIA
Lietuva — ypatinga, kitokia:
Jūra danguje
Ir saulė rugių varpose.
Lietuva — ypatinga, kitokia:
Pušys — tavo karalienės,
O ąžuolai — karaliai.
Lietuva —ypatinga, kitokia:
Pilys — namai senų protėvių,
bažnyčios — namai gyvųjų.
Lietuva —ypatinga, kitokia:
Vaikų šypsenos apšviečia gatves,
Senųjų šypsenos šildo širdis.
Lietuva tikrai ypatinga, kitokia.
Vytautas Aukštuolis
12 metų
III premija 5-ajame išeivijos jaunimo
lietuviškos patriotinės poezijos
konkurse
w::-'•:,•
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'ekstilininke Ina

Nenortienė
Laimos Apanavicienės nuotr

Elena Juodišiūtė
14 metų
I premija 5-ajame išeivijos jaunimo
lietuviškos patriotinės poezijos
konkurse
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VIVA!

F o t o m e n i n i n k a i Algimantas Kezys ir Eugenijus Krukovskis
|ono Kuprio nuotr.

Tekstilininkes
prie

dyksnio

Lemont

IL

KRUKOVSKIO
- n-,;
kovo

centre,
26 d

INOS

NENORTIENĖS

Lietuvių

dailės

muziejuje

bei fotomenininku
fotografių
5620
Kviečiame

PLC.

ALGIMANTO
paroda

S Ciaremont
meno

skiautinių
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Jau silpnėja žiemos lediniai
vėjai, dažniau pasirodo pavasarį
pranašaujanti saulė. Netrukus išlys
krokusėliai, sprogs pumpurai ir
žmonija vėl džiaugsis artėjančia
vasara. Bet Šis pavasaris bus ypatin
gas! Lemonto Pasaulio lietuvių cen
tre balandžio 22 dieną bus pokylis.
Ypatingas pokylis, nes jis vyksta tik
kas du metai. „VIVA! TEGYVUO
JA CENTRAS!" pokylio pavadini
mas visus kviečia pasidžiaugti mus
vienijančiu lietuvių centru. Tai
kvieslys po ilgos žiemos visiems vėl
drauge susirinkti, pabendrauti, at
naujinti pažintis ar pirmą kartą
susipažinti, tuo užtikrinant tolimesnį
centro gyvenimą. Vakaras vyks nau
jai pastatytoje Jaunimo rūmų salėje.
Ypatingą vakarą mus linksmins
humoro grupė „ŠA", šokiams gros bro
lių Švabų orkestras, gardžia vaka
riene vaišins Aldona Šoliūnienė,
varžytinėse dalyvauti vilios neeili
nės dovanos, pvz., Birutė ir Gedimi
nas Juodvaliai paaukojo trisdešim
čiai žmonių pietus Willowbrook Ball-

room, Rimas ir Pranutė Domanskiai
— Lietuvos olimpinės krepšinio koman
dos aprangą, dr. Eligijus ir Alė Lė
liai, bei Vytenis ir Elzytė Lietuv
ninkai — bilietus į „White Sox" var
žybas ir t.t. Būsite pirmieji (iš 10-ies)
galintys pasirinkti vietą ant kalnelio
Šalia PLC ir pastatyti PLC valdybos
patvirtintą, dr. Povilaičio suprojek
tuotą originalų lietuvišką kryžių
(koplytstulpį). Tai yra tikrai unikali
proga įamžini savo artimo arba
šeimos vardą.
Ištroškusiems bus ne tik įpras
tas, bet ir „martini" baras. Skatina
me nelaukiant paskutinės minutės
užsakyti stalus ar pavienes vietas.
Skambinkite Daivai Majauskienei
tel. 630-769-1010 arba Alei Lelienei
tel. 630-257-8371. Iš Lietuvos, Ame
rikos, Azijos, Australijos, ar Gren
landijos, pagyvenę ar jauni, iš arti ir
toli, aukšti ir žemi — visi kviečiami
ir laukiami Pasaulio lietuvių centre,
6:30 vai. v. balandžio 22 d., šešta
dienį! Iki pasimatymo!
Vi\ a! Ruošimo komitetą-
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TALENTINGAS VYRAS:
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Kuriantys žmonės yra unika džiųjų pasaulio dailininkų tapė savo
lūs, nepakartojami. Dažniausiai jie mylimųjų portretus arba lipdė jų
būna išdidūs, ambicingi, o svarbiau statulas. Poetai taip pat skyrė eiles
sia - jų galvose slypi daugybė min mylimosioms. Šios profesijos žmo
čių. Šie žmonės neretai susimąsto nėms mūza būtina. Jūs privalote vi
apie visatą, žmogaus būtį, pasaulio sada būti paslaptinga, kad liktuprasmę... Kodėl? Mokslo požiūriu mėte vieninteliu savo vyriškio įkvė
kūrybiškų, į humanitarinius moks pimo šaltiniu, kad rašytojas ar poe
lus linkusių žmonių labiau išvysty tas nepatrauktų jo ieškoti į striptizo
tas dešinysis smegenų pusrutulis, klubą ar dar kur nors. Tiesa, to la
kuris skatina gabumus kūrybai. O biau reikia dailininkams ir poetams.
psichologai mano, kad viskas yra O rašytojams dažniausiai trūksta
paramos. Prisiminkite, kaip L. Tols
šiek tiek paprasčiau.
Gimęs žmogus jau turi tam tikrų tojaus žmona tris kartus perrašinėjo
gabumų. Augant jo talentai išryškė „Karą ir taiką". Tai bent pagalba vy
ja. Vieni žmonės savo vietą gyve rui. Žodžiu, įkvėpkite ir palaikykite!
nime suranda būtent todėl, kad juos
apdovanojo gamta. Gražus balsas
Muzikantas
leidžia tapti dainininku, sugebėji
mas piešti - dailininku, mokėjimas
Kantrybės! Apsišarvuokite ne
valdyti žodį - rašytoju... Nepaisant regėta kantrybe. Šios profesijos
to, ar sėkmingi kuriančio žmogaus žmonės - ne šiaip kūrybingi, jie
santykiai su išoriniu pasauliu, jis tiesiog apsėsti. Jeigu jis ne tik kuria
turi dar ir vidinį gyvenimą, kurį ir atlieka muziką, bet dar ir rašo
sudaro apmąstymai, įvaizdžiai ir savo dainų tekstus, susidūrėte su
fantazijos. Būtų puiku, jeigu nebūtų poetu, muzikantu ir artistu viena
taip siaubinga. Taip yra todėl, kad me! Vadinasi, jūs taip pat privalote
kūrybingi žmonės asmeniniame gy atlikti daugiau funkcijų. Tikimės,
venime - nepakenčiami ir kaprizin kad jūsų muzikantas nėra „bevil
gi. Šiuo atveju kalbame apie vyrus, tiškas". Daugelis jų - ramūs, netgi
linkusius į kūrybą. Kaip sugyventi šeimyniški žmonės.
su kaprizingu, ambicingu, talentin
Tačiau muzikai kurti jiems peri
gu ir unikaliu genijumi, koks yra odiškai reikia emocijų protrūkių. Tai
jūsų mylimasis?
gali būti triukšmingas skandalas, po
kurio jis ramiai sėda prie mėgstamo
da-bo. O jūs įniršusi raudate vir
Aktorius
tuvėje. Jeigu jis dirba su grupe, tada
Suteikite j a m erdvės. Akto iki vėlyvos nakties užtruks repetici
riams scenos reikia ne tik teatre, bet jose. „Lengvesniu" atveju su muzi
ir gyvenime. Suprantama, niekas kantu reikia apsišarvuoti kantrybe
nereikalauja namuose įrengti podiu ir išmokti laukti! Bet jeigu jūsų geni
mą. Tiesiog vyrui aktoriui reikalinga jus - „trys viename", pratinkitės prie
savotiška aikštelė, laisva vieta. Kal savo vyro gerbėjų, vienatvės per gas
bame ne tik apie patalpą, bet ir apie troles arba susiraskite darbą jo
santykius. Jis mėgsta veiksmų lais komandoje, kad visada būtumėte
vę - taip pat perkeltine prasme. Kai kartu. Galbūt tapkite jo grimuotoja.
skirtingose situacijose jis nuolat regi
Genialusis vyras
tą pačią reakciją - tai gali įgristi.
ir niūri buitis
Būtina skirtingai reaguoti į jo veiks
mus. Pavyzdžiui, pusryčiaudamas
Kūrybiški žmonės itin jautrūs.
jis vaizduotėje susikūrė niūraus
žmogaus paveikslą ir į jį įsijautė. Dažniausiai jie yra estetai, linkę į
Apsimeskite rūpestinga mamyte, nesaikingumą. Pasąmonėje jie
kuri guodžia nuskriaustą vaiką. Po mano, kad tikroji laimė - kančios. O
minutėlės jam tai nusibos, ir jis susi sąmoningai jie, kaip ir kiti žmonės,
akivaizdžiai siekia laimės bei ge
galvos naują vaidmenį.
Jūs turite išmokti žaisti taip, rovės. Tačiau kad kūrybingos as
kaip ir jis. Talentas nebūtinas. Pa menybės galėtų dirbti, jiems būtinas
kanka žinoti, kad jis vaidina, ir įsi stresas. Įvykiai, sukeliantys ryškių
vaizduoti, kaip elgtumėtės, jeigu tai emocijų - nuostabą, pyktį, džiaugs
vyktų iš tikrųjų. Po to galite elgtis mą, - neretai ir paskatina kurti
kaip visada arba, atvirkščiai, viską šedevrus.
Pagrindinis genijaus stimulus apversti aukštyn kojomis. Bet kokiu
atveju, „gyvenimas - teatras, žmo įkvėpimas. Būdami jausmingi, ta
lentingi žmonės siekia idealizuoti
nės - aktoriai".
pasaulį, taip išgaudami harmoniją.
Daiktai, kurie įkvepia kūrybingą
Rašytojas, dailininkas, poetas
žmogų, glaudžiai susiję su daiktais,
Tapkite jo mūza. Dauguma di sukeliančiais stiprų pasibjaurėjimą.

T C I t f S V i Z I

A L T V LAIDAS
GALITE ŽIŪRĖTI

kiekvieną antradienį ir sekmadienį
nuo 7 — 8 vai. v.
Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadienį,
penktadienį 1:30-2:30 vai. p.p.
per VVFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą.
Jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms!
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A.tA.
PETRAS ANKUS
Mirė 2006 m. kovo 7 d. sulaukęs 87 metų amžiaus.
Giliam liūdesyje liko: žmona Laima Satraitytė, sūnus Algis.
Liūdi giminės Lietuvoje: Angelė, Petrutė, Onutė, Regina, Rasa
ir Aušra su šeimomis.
Velionis buvo a.a. Onos Ankus vyras.
A.a. Petras bus pašarvotas trečiadienį, kovo 8 d. nuo 3 v.p.p.
iki 5 v. p.p. Šv. Ann bažnyčioje, 433 E. Golfwood, Beverly Shores, IN, kur 5 v. p.p. bus aukojamos šv. Mišios. Po apeigų Bever
ly Shores, velionis bus pervežtas į Lemont, IL, kur jis bus pa
šarvotas ketvirtadienį, kovo 9 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. v. Pet
kus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Der
by Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 10 d. 10 vai. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į savo
amžino atilsio vietą Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com

Motina, tai saulė, kuri šildė
mus savo meile ir prašvietė mums kelią.

AtA.
ADAI ABRAMAVIČIŪTEI
JUŠKIENEI
mirus, jos dukroms AUŠRELEI GRUODIENEI,
GRAŽINAI RIMKUNIENEI su vyru JONU, sūnui
JONUI JUŠKAI su žmona BIRUTE, anūkams ir
proanūkams, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Aušrelė ir Rimas Izokaičiai
Violeta Krisčiūnienė
Onutė ir Kęstutis Paulikai
Genė ir Antanas Sabaliauskai

myli. Yra daugybė puikių porų,
kurios kartu dirbo teatre, rašė kny
gas ar fotografavo gamtą... Žmones
labai suartina bendri interesai. Bet
jeigu jūs taip pat geniali - esate ne
mažiau kaprizinga ir jautri nei jūsų
partneris.
Susiformuoja įdomus reiškinys.
Jus traukia vieną prie kito it magne
tas. Bet vos tik susijungiate, įvyksta
atbulinė reakcija ir jūs „atšokate"
vienas nuo kito, lyg sviedinys nuo
sienos. Kaip sakoma: kartu - ankš
ta, atskirai - nuobodu. Bet kokiu
atveju jums kaip jautriems žmonėms
teks nuolat vienas kitam nusileisti.
O kaip ryškioms ir ambicingoms
asmenybėms - nuolat išgyventi
skandalus, aistrų įkraštį ir spalvin
gas emocijas. Ir tai nėra blogai.
Tik nemanykite esanti „pilka
pelytė", kuri turi nuolat derintis prie
savo kaprizingo ir bjauraus vyro.
Labiau tikėtina, kad „žaisite" tuos
Genialusis vyras
žaidimus, kurių taisyklės keičiasi
ir jūsų kūryba
proceso metu. Tačiau bendravimas ir
Kai kada talentingas, būna ne emocijų audra su kūrybingu vyru
tik jūsų mylimasis, bet ir jūs pati. Ar jums garantuoti.
kūrybingi žmonės sutaria 0 Žinoma,
„Klaipėda"
susigyvena, bet tik tada, kai stipriai

Pavyzdžiui, per dar vieną skan
dalą jūsų genialųjį vyrą gali sužavėti
ryškios emocijos, tačiau jis nuo
širdžiai kentės išvydęs jus vilkinčią
nešvarų chalatą su plaukų suktu
kais. Kūrybos žmonės labai dvasin
gi. Niūri buitis juos gąsdina. Jiems
reikia grožio ir harmonijos. Tačiau
nesuklyskite, manydamos, kad šva
riuose jaukiuose namuose jis jausis
laimingas.
Kiekvieną akimirką jis gali
nutarti, kad harmonija ir laimė jam
- basomis klaidžioti po pasaulį ir
želdintis ilgą barzdą. Taigi teks
išmokti pajusti, kokia aplinka ku
riuo metu jūsų kaprizingam telentingam mylimajam palankiausia.
Nors pasitaiko ir tokių vyrų, kurie
mėgsta gaminti valgį ir tvarkytis
namuose. Tai savotiškai juos įkve
pia.

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

i
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Čikagos l i e t u v i ų o p e r o s renginiai
• A . a . Anicetas Simutis mirė
2006 m. kovo 8 d. New York, NY,
sulaukęs senatvės (g. 1909. 02.11).
Jis buvęs LR konsulas New York, o
po Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo buvo LR ambasadoriumi
prie Jungtinių Tautų.
• Balzeko lietuvių kultūros
muziejus , 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, kovo 11 d., šeštadie
nį, 7:30 vai. v., kviečia paminėti Ko
vo 11-ąją ir susitikti su filmų re
žisiere iš Lietuvos Janina Lapins
kaite. Vakaro metu bus demonstruo
jamas režisierės naujausias doku
mentinis filmas „Našlių pakrantė".
Bus vaišės. Įėjimas nemokamas. Ko
vo 12 d., sekmadienį, The Gene Siskel Film Center, 164 N. State St.,
Chicago, įvyks Janinos Lapinskaitės
kino filmo „Stiklo šalis" pristaty
mas. Dalyvauja režisierė ir Roosevelt universiteto prof. Kęstutis Na
kas. Tel. pasiteiravimui: 773-5826500 (Rita Janz).
• K o v o 11 d., šeštadienį, 7 vai. v.,
Jaunimo centro didžiojoje salėje
U4RIA USA pristato atlikėją Virgį
Stakėną ir anekdotų karalių Rai
mondą Šilanską. Kviečiame visus į
nuotaikingą koncertą.
•„Lietuvių balso" literatūrinio
konkurso, kurio mecenatas yra dr.
Jonas Adomavičius, pirmoji premija
paskirta autorei, pasirašiusiai sla
pyvardžiu Močiutė, antroji premija
— Vėjūnei iš Klaipėdos, trečioji —
Giedriui Balandžiui iš Kauno. Lau
reatų tikrąsias pavardes sužinosite
kovo 12 d., atvykę į Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo šešioliktąją
šventę, kuri bus švenčiama Jaunimo
centre 4 vai. p. p. Vakarienei vietas
užsisakyti galite „Lietuvių balso"
įstaigoje, 2624 W. 71st Street arba
tel. 773-776-3399.
• K o v o 18 d.-, šeštadienį, 6 vai. v.
teatro sambūris „Žaltvykslė" teatro
mėgėjus vėl kviečia atvykti į Jauni
mo centrą pasižiūrėti Augustino
Griciaus komedijos „Palanga".
• K o v o 19 d., sekmadienį 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 „Sek
lyčioje" ir parduotuvėje „Lietuvėlė".
Rengia JAV LB Kultūros taryba.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
Norite pasveikinti draugus,
gimines, artimuosius
su Šv. Velykomis?
„Drauge",
4545 IV. 6lrd St., Chicago,
galite nusipirkti lietuviškų
velykinių atviručių.
Kaina — 1 dol.
Tel. pasiteiravimui: 773585-9500

• M e t i n i s JAV LB Lemonto
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 šventės minėjimas,
kuriame kalbės LR generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Meninę programą atliks kank
lių ir skudučių ansamblis „Gabija",
vadovaujamas Genės Razumienės.
Po programos — kavutė. Maloniai
kviečiame dalyvauti šioje šventėje.
• K o v o 25 d., šeštadienį, 9 vai. r.
Akademikai skautai maloniai kvie
čia dalyvauti Gavėnios susikaupime-rekolekcijose, kurios vyks Atei
tininkų namuose, Lemont. Rekolek
cijas organizuoja Ateitininkų sąjun
ga. Susikaupimą ir rekolekcijas pra
ves kun. dr. Arvydas Žygas. Po re
kolekcijų bus klausomos išpažintys,
o 4 vai. p.p. bus aukojamos šv. Mi
šios. Užsiregistruoti paskambinus
Irenai Polikaitienei tel. 630-2572022. Bus renkamas nedidelis mo
kestis išlaidoms padengti.

Scena iš Vytauto Klovos operos „Pilėnai".
Balandžio 8 d., šeštadienį. 4 vai. p.p., Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL, parodos „Lietuviu operos
50-ies metų veikla" atidarymas.
Balandžio 30 d. 3 vai. p.p.„ Morton gimnazijos auditorijoje, 2401 S.
Austin Bfvd., Cicero, I L, Vytauto Klovos opera „Pilėnai".
Tuoj po operos spektaklio jaunimo centro didžiojoje salėje, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL, įvyks šventinis pokylis.
Tel. pasiteiravimui 773-925-6193 (Vaclovas Momkus) arba 773-7675609 (Jurgis Vidžiūnas).

Kaziuko mugė
Prašom skautų vyriausybę
Ir lietuvių vadovybę.
Prašom mamą, prašom tėtį
Mūsų mugę apžiūrėti.

• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejus maloniai kviečia į Ramunės
Razevičienės grafikos ir mišrios
technikos darbų parodos atidarymą
šeštadienį, kovo 25 d., 7 vai. v. Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Ritos
Janz).
• K o v o 26 d. įvyks Nekalto Pra
sidėjimo ŠvČ. Mergelės Marijos se
selių rėmėjų metinė šventė-vakarienė. 2 vai. p.p. tėvų jėzuitų kop
lyčioje šv. Mišias atnašaus kun. dr.
Kęstutis Trimakas ir kun. Antanas
Gražulis, SJ. Šv. Mišių metu giedos
Margarita ir Vaclovas Momkai, var
gonuos Jūratė Grabliauskienė. Iš
Putnam atvyksta Šiaurės Amerikos
provincijos vyriausioji seselė M.
Bernadeta, kuri kalbės apie seselių
veiklą. Meninę programą atliks ilga
metė mūsų valdybos narė poetė
Julija Gylienė ir seselė Pranciška.
Po programos bus vakarienė ir
pabendravimas. Pakvietimus plati
na valdybos nariai (tel. 773-5853570) ir „Seklyčia" (tel. 773-4762655).
• N e w York Lietuvių radijo prog
ramos steigėja ir vedėja Giedrė
Kumpikaitė nuoširdžiai dėkoja LF
nariams už pastovią ir dosnią pa
ramą Lietuvių radijo programai.
Giedrė linki Lietuvių fondui ir toliau
prasmingai veikti lietuvių kultūros
ir švietimo labui. Kviečiame visus
per LF prisidėti prie lietuviškos žiniasklaidos gyvavimo. LF adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616.

Prižiūrėkit jūrų skautus,
Kad su tinklu nepagautų!
Mugėje, mugėje
Mugėje, Kaziuko mugėje.
Turim kryžių ir koplyčių,
Lietuvaičių, pagalvyčių.
Cepelinai labai kvepia,
Mamos tortus naktį kepė.

:

Wmž

„Lituanica" ten traukia,
„Aušra/Kernavė" ir „Nerija"
jūsų laukia!
Mugėje, mugėje
Mugėje, Kaziuko mugėje.

Šio nežinomo autoriaus eilėraščio žodžiais skautai visus kviečia į
tradicinę Kaziuko mugę, kuri vyks kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre. Mugė prasidės 9 vai. r. šv. Mišiomis Palaimintojo
J. Matulaičio misijos koplyčioje. 10:15 vai. r. — Kaziuko mugės atidary
mas. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Vasario 20 d. atsidarė graži paroda
Lakewood's Heritage Center Radius Gallery,
801 S, Yarrow Street, Lakevvood, CO 80226
Parodoje „Fiber
translations" šalia
amerikiečių dailininkų
savo darbus rodo ir
lietuvė menininkė
REGINA BENSON
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FIBER TRANSIATIONS

Paroda veiks iki
rugpjūčio 11 d
Galerija dirba pirmadienias - penktadieniais
nuo 10 vai. r. iki 4 vai.
p.p., šeštadieniais nuo
12 vai. p.p. iki 4 vai.p.p.
jei norite daugiau
sužinoti apie menininkę
Reginą Benson,
aplankykite tiklalapj:
vwvw. reginabenson.com
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