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Gintaras Petrikas bus išduotas Lietuvai 

Sugrįžimas į Lietuvą G. Petrikui greičiausiai reikš kitą kalėjimo kamerą. 
Rupprecht@buthbild.at nuotr. 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — sakė vidaus reikalų ministras Gin-
Bankrutavusio EBSW susivienijimo taras Furmanavičius. 
buvusio vadovo Gintaro Petriko eks- „Aš jau seniai sakiau, kad norė-
tradicija sudėlios taškus ant „i" — čiau, kad G. Petrikas grįžtų ir visoje 

šitoje istorijoje būtų sudėlioti taškai 
ant 'i', kadangi dažnai šita tema spe
kuliuojama, todėl tikrai manau, kad 
Amerikos teismo sprendimas padės 
šitas problemas išspręsti", — ko
mentuodamas JAV teismo sprendi
mą išduoti G. Petriką Lietuvai, sakė 
G. Furmanavičius. 

JAV California valstijos centri
nės apygardos teismas pirmadienį 
nusprendė išduoti Lietuvai Ameri
koje šiuo metu kalinamą bankruta
vusio EBSW susivienijimo buvusį 
vadovą G. Petriką. 

G. Petriką JAV Federalinių tyri
mų biuro pareigūnai sulaikė 2004-
ųjų pavasarį. Septynerius metus 
nuo teisėsaugos slapstęsis G. Petri
kas kaltinamas iššvaistęs EBSW su
sivienijimo turtą ir pasisavinęs apie 
80 mln. Lietuvos gyventojų indėlių. 

Nuo 1992 iki 1995 metų EBSW 
susivienijimo bendrovė KHK iš gy
ventojų surinko daugiau nei 344 
mln. litų. Investicinei bendrovei sa
vo santaupas patikėjo 15,600 žmo
nių, kuriems ji liko skolinga apie 80 

Paga l emigrac i ją Lietuva 
p i r m a u j a Europos Sąjungoje / / 

Vilnius , kovo 15 d. (BNS) — 
Lietuva pirmauja tarp Europos Są
jungos valstybių, kuriose yra neigia
mas migracijos koeficientas tūks
tančiui gyventojų. 

Statistikos departamento prane
šimu, „Eurostato" duomenimis, 
2005 metais tik penkiose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse migraci
jos koeficientas tūkstančiui gyvento
jų buvo neigiamas: Lietuvoje (-2.6), 
Nyderlanduose (-1.2), Latvijoje (-
0.5), Estijoje (-0.3) ir Lenkijoje (-0.3). 
Daugelio Europos Sąjungos valsty
bių gyventojų imigracija yra pag
rindinė šalies gyventojų skaičiaus 

didėjimo priežastis, tūkstančiui gy
ventojų migracijos koeficientas tei
giamas: Kipre (27.2), Ispanijoje 
(15.0), Airijoje (11.4), Austrijoje (7.4), 
Italijoje (5.8), Maltoje (5.0). 

Lietuvos statistikos departa
mento duomenimis, 2005 metais dėl 
neigiamo natūralios gyventojų kai
tos koeficiento (daugiau mirė nei gi
mė) Lietuvos gyventojų skaičius su
mažėjo 13,300, o dėl neigiamo mig
racijos koeficiento, šalis neteko dar 
8,800 žmonių. 

Skelbiama, jog pernai iš šalies 
emigravo — 15,600 o imigravo — 
6,800 žmonių. 

Susiginčijo, didesni patriotai 
Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — 

Seimo konservatoriai ir socialde
mokratai susiginčijo, kurie yra tik
rieji patriotai, o kurie — valstybės 
griovėjai. 

Didžiausią įtampą ginčas pa
siekė antradienį svarstant konser
vatorių inicijuotą rezoliucijos projek
tą, kuriuo smerkiamos prieš Balta
rusijos opoziciją nukreiptos represi
jos bei solidarizuojamasi su Vakarų 
kryptimi šalį siekiančiais pasukti 
politikais. 

Seimo kairiųjų balsais jau antrą 
kartą svarstymas dėl rezoliucijos 
buvo atidėtas. 

Rezoliucijai priešinęsi socialde
mokratai siūlė atitinkamą rezoliuci
ją priimti jau po prezidento rinkimų 
Baltarusijoje, argumentuodami, jog 

Justinas Karosas 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Lietuva jau yra pareiškusi savo po
ziciją dėl priešrinkiminės situacijos 
šioje „paskutine diktatūra Europo
je" vadinamoje šalyje. 

Nukelta \ 6 psl. 

Policijos vadovas 
„angelų kronikai 
apkarpė sparnus 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — Po
licijos generalinis komisaras Vytau
tas Grigaravičius sustabdė Lietuvos 
policijos metraščio „Angelo sargo 
skrydis" leidybą, kai šio leidinio pir
majame ir antrajame tomuose pa
teikti Atgimimo istorinių įvykių ver
tinimai sukrėtė visuomenę. 

Kaip pranešė Policijos departa
mento atstovė spaudai, leidyba su
stabdyta, atsižvelgiant „į priešta
ringus visuomenės vertinimus" ir 
siekiant nustatyti bei ištaisyti Lie
tuvos policijos metraštyje pasitai
kiusius netikslumus. 

Praėjusią savaitę kilo pasipikti
nimo banga paaiškėjus, kad knygas 
apie savo istoriją leidžianti Lietuvos 
policija ją iliustruoja sovietinių mi
licininkų prisiminimais. 

Savo ruožtu Valstybinė Litua
nistikos tradicijų ir paveldo įprasmi
nimo komisija siūlo cenzūruoti vals
tybės lėšomis leidžiamus leidinius, 
kad būtų išvengta tokių akibrokštų. 

Komisijos vadovas, Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas pasiūlė 
Vyriausybei nustatyti vienodą tvar
ką dėl leidinių, kurie visiškai arba iš 
dalies būna finansuojami valstybės 
biudžeto lėšomis. 

C. Juršėno teigimu, būtų tiks
lingiausia vadovautis jų praktika, 
kuomet, svarstant dėl paramos lei
diniams, su autoriaus teikiamu 
rankraščiu reikalaujama pateikti ne 
mažiau kaip dviejų recenzentų atsi
liepimų raštus. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

mln. litų. 
Iš Lietuvos valstybinio komer

cinio banko, kurio valdymu rūpinosi 
EBSW, buvo iššvaistyta apie 111 
mln. litų. 

Iš šalies įmonių, susijusių su 
EBSW, valstybė nesusigrąžino apie 
144 mln. litų paskolų, su Paskolų 
komisijos rekomendacija garantuotų 
valstybės. 

EBSW veiklą tyrė laikinoji Sei
mo komisija, tačiau jos išvadoms 
Seimas Nuke l ta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Kai perpildoma 
kantrybės taurė. 
Šypsnis su autoironijos 
atspalviu. 
JAV LB Krašto valdybos 
svetainė. 
A.P.P.L.E. ieško 
talkininkų. 
Klaipėdiečiai Floridos 
uostuose. 
Lietuviai, Lietuva ir 
„Western Union". 
Žvilgsnis iš kitos Žemės 
pusės. 
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POKYLIS TRIJŲ SENUKŲ GARBEI 

SUNNY HILLS, FL 

TAIP ŠVENTĖM 
VASARIO 16-ąją 

Sekmadienį, vasario 19 d., LB 
Sunny Hills apyl. v-ba susirinko 
paminėti Lietuvos nepriklausomy
bės 88-rių metų sukaktį. Per sumą 
Šv. Teresės bažnytėlė žydėjo mūsų 
moterų tautiniais drabužiais. Šaulys 
Albertas Kvečas prie altoriaus 
atnešė Lietuvos trispalvę. Monsin
joras Francis Szczykutowicz didžiąją 
dalį pamokslo paskyrė komplimen
tams Lietuvai. Giedojo choras, vie
ną giesmę solo atliko Alė Žeberta-
vičtenė. 

Pavakary į parapijos salę su
sirinko kone pusšimtis tautiečių. 
Minėjimą poetiškais žodžiais pradėjo 
ir iki galo programai vadovavo LB 
valdybos narė (renginių vadovė) Alė 
Žebertavičienė. Tylos bei susikaupi
mo minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Kun. Izidorius Ged-

ilgoką susirinkimo rezoliuciją, kuri 
buvo „palydėta" dalyvių plojimais. 
Trumpai kalbėjo v-bos pirm. Jurgis 
Savaitis, tarp kitko pabrėždamas, 
kad JAV LB Krašto valdybos veiklai 
labai reikia piniginės paramos ir 
siūlė aukotojams tapti šimtininkais. 
(Rašydamas nežinau rinkliavos re
zultatų). 

Meninėje dalyje pasireiškė dek
lamatoriai: Valė Zubavičienė ir Vin
cas Žebertavičius. Skambėjo Onės 
Adomaitienės - A. Žebertavičienės 
duetas bei Alės solo atliekame daina. 
„Antrosios jaunystės" choras, veda
mas Genovaitės Beleckienės, padai
navo keletą skambių patriotinių 
dainų, prie kurių prisijungė ir publi
ka. 

Viskas užbaigta vaišėmis: sal
džiais kepiniais, kava ir vynu. Rei-

Trijų „senukų" garbei ruoštame pokylyje, Sunny Hills, FL, iš kairės: Onė 
Adomaitienė, Vincas ir Alė Žeoertavičiai, Alfonsas ir Bronė Nakai. 
Juozo Mačiulaičio nuotrauka. 

vila sukalbėjo spalvingą invokacinę kėjo tik šokių muzikos, kurios, atvi-
maldą. Judita Mamaitytė perskaitė rai kalbant, nedaugelis pasigedo ... 

Vasario 16-osios šventėje Sunny Hills, FL, dainuoja Onė Adomaitienė (kairėje) ir 
Alė Žebertavičienė. 

Mano rašinys, pavadintas „Mums 
85-keri, sveikinkit!", išspausdintas 
šio dienraščio 2006.02.21 laidoj, 
visgi neliko be atgarsio. Rašinyje 
„ašarojau", kad jau niekas sukaktu
vių iškilmėm nesiruošia. Klydau! 
Kvietimas į pokylį atėjo, rašiniui 
gulint redakcijoj. 

Taigi, pokylį surengė energingo
ji Alė, savo vyro Vinco Žebertavi-
čiaus 85-mečio proga, tik vieną die
ną „pavėlavusi", būtent sekmadienį, 
vasario 25-tą (jo gimimo diena -
02.24). Tarp pusantro tuzino svečių 
Alė pakvietė ir du amžiumi Vincui 
artimiausius: šio rašinio autorių, g. 
03.03, bei Jurgį Savaitį, g.04.22. 
Įdomu tai, kad pokylio išvakarėse 
Vincas buvo telefonu pasveikintas iš 
Čikagos. Kai nustebęs klausiau: 
„Kaip sužinojote?", atsakymas buvęs 
„'Draugas' parašė!" 

Gale ilgo ir plataus stalo paso
dintą Vincą supo iš dešinės Jurgis, 
iš kairės Alfonsas. Po tradicinio „Il
giausių metų!" trieilio, vieną po kito 
šampano tostus kėlė vis ta pati, 
Vincą mylinti, Alė, komplimentais 
apiberdama ir du kitus sukaktu
vininkus". Stalas kvepėjo virtais ir 
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Šventėme Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
Worcester Lietuvių organizacijų 

taryba vasario 19 d. suruošė Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo 
88 metų sukakties minėjimą. Žvar
biam šiaurės vėjui negailestingai 
glamonėjant mūsų veidus, skubėjo
me į Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią. Amerikos, Lietuvos ir lietu
viškų organizacijų vėliavos buvo sus
tatytos altoriaus šonuose. Kai ku
rios ALRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos narės, dalyvavo pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. Janina 
Miliauskienė ir Marytė Tamule-
vičienė padėjo prie altoriaus trijų 
spalvų vainiką. 

Šv. Mišias už Lietuvą koncele-
bravo parapijos kleb. kun. Ričardas 
Jakubauskas kartu su juo buvęs 
ilgametis parapijos vikaras kun. 
Jonas Petrauskas, MIC, iš Thomson, 
CT. Klebonas pasakė ir pamokslą. 
Šv. Mišių skaitinius skaitė Berna
deta Harris, o jos dukreles Onytė ir 
Rožytė jau keletą metų patarnauja 
sekmadieniais per lietuviškas Mi
šias. Aukojimo dovanas prie alto
riaus atnešė Giedre Razvadauskaitė 
ir Danutė Miner. įspūdingai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. David Moulton. O kai užgiedo
ję giesmę „Dieve, Dieve, išklausyk, 
užlaikyk mūsų brangią tėvynę Lie

tuvą", atrodė prasiskleis aukšti 
bažnyčios skliautai ir maldavimas 
tikrai pasieks Dievo ausį. Mišių 
pabaigoje sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Po pamaldų daly
viai persikėlė į salę. Čia įvyko to
limesnė šventės dalis. 

Susirinkusius sveikino organi
zacijų tarybos pirmininkas Petras 
Molis, kuris sakė: 

„Švenčiame 753 metus nuo Lie
tuvos valstybės įkūrimo, 88 metus 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo ir 16 metų nuo Lietuvos 
prisikėlimo. Lietuva laisva, bet mū
sų parama dar labai reikalinga naš
laičiams ir seneliams". 

Programai vadovavo organizaci
jų tarybos vicepirm. Romas Jaku
bauskas, kvietęs visus prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo išeivijoje ir 
Lietuvoje. Žuvusieji pagerbti susi
kaupimu. Buvo pristatyta pagrin
dinė šventės kalbėtoja dr. Dalia 
Giedrimienė iš Hartford. CT. 

Prelegentė, malonia šypsena 
visus dalyvius linksmai nuteikusi, 
pareiškė, tema bus: „Lietuva, jos 
praeitis, dabartis". Lietuvos istorija 
prasideda ne tik nuo 1918 metų. Ji 
labai gili, įdomi, turininga ir neiš
sakoma. Daugelis gal esame pamir
šę, bent prabėgomis prisiminkime 

Mindaugo tad karūnavimo metus, 
kitas nesibaigiančias lietuvių kovas 
su daugybe įvairių priešų, kol paga
liau buvo pasiekti 1918 m. — Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimas. 

1939 m. prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas. Pradedamas rašyti 
naujas istorijos lapas. 1940 m. So
vietų Sąjunga okupavo Lietuvą, 
1941 m. Vokietija jai paskelbė karą. 
Žybtelėjo kaip meteoras padangėje 
laisvės žiburėlis, bet užgeso. 1944 m. 
vasarą komunistinės Rusijos Raudo
noji armija, viską naikindama, grįžo 
atgal į mūsų brangią tėvynę. Pas-
klidome po įvairius pasaulio kraš
tus — vieni pasitraukė į Vakarus, 
kitus trėmė į Sibirą. Pasilikusieji 
kentėjo atskirti nuo pasaulio. 1945 
m. po visą kraštą išsivystė parti
zanų kovos su okupantais, kurios 
tęsėsi daugiau kaip 10 metų. 1970 
m. Kaune susidegino jaunuolis Ro
mas Kalanta šaukdamas 'Laisvė 
Lietuvai'...! 

1988 m. pamažu kyla atgimimo 
Sąjūdis Vytauto Landsbergio dėka. 
Ir štai išaušta 1990 m. Kovo lloji. 

Per 16 laisvės metų Lietuva 
daug pasiekė įvairiose srityse, bet 
daugelis savo krašto žmonių išvyko 
į kitus kraštus — emigravo. 

Nukelta i 9 psl 

keptais skanėstais. Būtina paste
bėti, kad pateiktos dešros buvo iš 
paties Vinco sumedžiotos stirnienos. 
Išskyrus Alės liaupses sukaktuvi
ninkams, oficialių kalbų nebuvo. Tik 
arba linksmi, arba nostalgiški paš
nekesiai apie praėjusius dešimt
mečius... Vakarui tęsiantis, gražia
balsės Alė ir Onė Adomaitienė dar 
padainavo pora duetų. 

Jeigu ir niekas kitiems sukaktu
vininkams šįmet panašių iškilmių 
neberengtų, šio pokylio įspūdžių 
ilgai užteks. Ačiū, Ale! 

Alfonsas Nakas 
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FORT0NATOS SYPSNIS 
SU AUTOIRONIJOS 

ATSPALVIU 
TEODORAS CIAPAS 

Lenkija 1938 m. kovo 22 d. įteikė 
ultimatumą savo bendros istorijos 
dailininkei ir kūrėjai Lietuvos Res
publikai. Tai buvo grasinimas pavar
toti karinę jėgą, jei nebus atkurti 
diplomatiniai santykiai. Toks aktas 
liudijo, kad jau nebuvo likę nė še
šėlio „Abiejų tautų valstybės" dva
sios. Bendra Lenkijos-Lietuvos vals
tybė po Liublino unijos formaliai 
išgyvavo iki Trečiojo padalinimo. 
Tais laikais niekam nekilo abejonių, 
kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, o 
visas kraštas - etninė lietuvių žemė. 
Po Pirmojo pasaulinio karo atsikū
rusi Lenkija formaliai pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, tačiau 
ginklo jėga atplėšė trečdalį teritori
jos, kurios lietuviams tuomet nepa
vyko apginti. Istorikas A. Šapoka 
rašo, kad „Santarvės valstybės tada 
dar labai nepasitikėjo Lietuva ir 
bijojo, kad silpna mažytė valstybė 
sudarysianti tik geras sąlygas bolše
vizmui plisti". 

Ult imatumo formuluotė slėpė 
tikrąjį Varšuvos siekį - Lietuva 
turėjo visiems laikams atsižadėti 
teisių į savo istorinę sostinę ir etni
nes žemes. Ultimatumas buvo priim
tas itin sudėtingos geopolitinės 
situacijos sąlygomis, Ginkluoto kon
flikto atveju Lietuva nebūtų sulau
kusi jokios konkrečios paramos nė iš 
vieno didžiojo kaimyno, o apskritai -
iš niekieno. Po diplomatinių santy
kių atkūrimo visose Lietuvos mo
kyklose buvo nutrauktas pamokų 
pradžios ritualas. O ritualo būta to
kio: prieš pirmąją pamoką malda, o 
ją sukalbėjus visi mokiniai kartu su 
mokytoju sušukdavo: „Mes be Vil
niaus nenurimsim!" Toks viešojo po
žiūrio į Vilniaus krašto likimą „pa
taisymas" skaudžiai žeidė visų są
moningų piliečių patriotinius jaus
mus. Tačiau anaiptol vilties atgauti 
senąją istorinę sostinę neužgesino. 
Lietuva savo teisių į Vilnių ir etni
nes žemes niekada neatsisakė. 

Miuncheno 1938 m. susitarimu 
Anglija, Prancūzija ir Italija atidavė 
nepriklausomos Čekoslovakijos liki
mą Vokietijai, kurią valdė diktatori-
nis totalitarinis nacionalsocialistų 
režimas. Pasmerktosios šalies prezi
dentas Emil Hacha 1939 m. kovo 14 
d. pasidavė kategoriškam Hitlerio 
reikalavimui ir pasirašė savo krašto 
kapituliacijos aktą. Agresoriaus 
propaganda skelbė, kad Vokietijos 
Vermachtas peržengė sieną, „siek
damas užtikrinti rimtį, tvarką ir 
taiką šioje Vidurio Europos dalyje". 

Po lenkų ultimatumo praslin
kus metams, 1939 m. kovo 17 d., Vo
kietijos Reichas paskelbė ultima
tumą Lietuvai, reikalaudamas per
duoti Klaipėdos kraštą Vokietijai. 
Nacionalsocialistinė vokiečių darbo 
partija, vadovaujama A. Hitlerio, 
atvirai skelbė revanšo ir Trečiojo 
Reicho kūrimo planus. Kaimynių 
valstybių teritorijų grobimas buvo 
sudėtinė to plano dalis. Fiureris 
mėgo savo ir jo vadovaujamos darbo 
partijos laimėjimus pažymėti pom
pastiškai ir būtinai demonstruo
damas karinę galią. Hitleris atvyko į 
Klaipėdą 1939 m. kovo 29 d. krei
seriu „Deutschland", kurį lydėjo 40 
laivų. Klaipėda nieko panašaus iki 
tol nebuvo regėjusi. Uostamiesčio 

Teatro aikštėje buvo surengtas 
triukšmingas paradas . Fiureris pa
sakė kalbą. 

Ši karinių r aumenų demons
tracija buvo sk i r ta anaiptol ne 
Lietuvai, bet Europos didžiosioms 
valstybėms. Konfliktinė situacija 
Europoje brendo ne metais, o sa
vaitėmis. Prieš 87 metus Lietuva 
pati viena savo gyvybinių interesų 
apginti neturėjo galimybės. Iš Klai
pėdos krašto pasi t raukė per 18,000 
lietuvių. 

Šios trys kovo datos išryškina 
diktatorinių režimų agresyvią pri
gimtį. Lietuvos Antrosios Respub
likos ginkluoto neutrali teto politika 
nebuvo patikimas ir pakankamas 
nacionalinio saugumo garantas . 
Buvo aišku, kad atremti diktatorinių 
režimų valdomų didžiųjų kaimynių 
agresiją nepavyktų. Tačiau Lie
tuvos vidaus politika buvo išmintin
gai orientuota ekonomikos plėtros, 
taip pat pilietinės visuomenės ugdy
mo ir stiprinimo kryptimi. Du de
šimtmečiai laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo sukaupė milžinišką tau-
t inės-pi l ie t inės savimonės poten
cialą. Nepaisant itin žiaurių genoci
do akcijų, na ik inus ių tautą per 
pusamžį trukusią okupaciją, Krem
liui nepavyko šio potencialo sunai
kinti iki pašaknų. Galinga taiki 
Sąjūdžio revoliucija buvo pats tikra
sis Tautos valios pasireiškimas -
1990 metų Kovo 11-ąją a tkur ta Lie
tuvos Respublikos nepriklausomybė. 

Iš esmės naują nacionalinio sau
gumo politikos pradžią žymi 2004 m. 
kovo 29-oji - Lietuva buvo priimta į 
NATO. Tai išskirtinės reikšmės lem
tingas tautai ir valstybei istorinis 
įvykis. Atsivėrė saugios gerovės ga
limybės. Europos tautos - didelės ir 
mažos - pirmą kartą žmonijos istori
joje susivokė ieškoti taikaus sam
būvio sąlygų. Šiam bandymui jau 
per pusšimtį metų. Lietuva priimta 
laisvės ir saugumo dinaminę erdvę, 
gebančią reaguoti į politikos poky
čius regiono geopolitinėje aplinkoje 
ir globaliniu mastu. 

Šį faktą galima vertinti, kaip 
Fortūnos šypsnį (su autoironijos ats
palviu!) tėvynei ir Lietuvos drau
gams - dabar kar tu su lenkais ir 
vokiečiais siekiame tų pačių tikslų. 
Tik gerokai apmaudu , kad Rytų 
kaimynas - rusai - taip ilgai prie 
demokratijos slenksčio trypinėja. 

DANUTE BINDOKIENE 

Kai perpildoma 
kantrybės taurė 

Amerika turbūt y ra vienin
telė mūsų planetos šalis, 
neturinti emigracijos prob

lemų. Retai kuris jos gyventojas 
ryžtasi emigruoti į kitą valstybę. 
Net ir mūsų tautiečiai, tiek de
šimtmečių svajoję apie grįžimą į 
laisvą tėvynę, plačiai atsivėrus 
vartams į Lietuvą, vos vienas kitas 
pasinaudojo galimybe savo sva
jones paversti tikrove. 

Tačiau į Ameriką iš viso pa
saulio žmonės veržte veržiasi, net 
pačiais pavojingiausiais keliais, 
net tuomet, kai niekas čia jų ne
laukia ir nenori. Nesustabdo no
rinčių patekti į šią galimybių šalį 
nei antiamerikietiška propaganda, 
nei pavojai. ,,Pew Hispanic Cen-
ter" duomenimis, per pastaruosius 
6 metus kasmet į Ameriką atvyko 
apie 850,000 nelegalių imigrantų 
iš Meksikos. O kiek dar iš kitų val
stybių, ypač Rytų ir Vidurio Euro
pos? Apskritai tarp 1990 ir 2000 m. 
ne Amerikoje gimusių žmonių 
skaičius pagausėjo 50 proc. (pa
siekė 31 mln.). Vieni atvyksta lega
liai su laikinomis vizomis ir pa
silieka joms pasibaigus, kiti randa 
spragų šios plačiosios šalies sie
nose, kur nėra muitinių ir gink
luotų pareigūnų. Dar kitus tik 
jiems vieniems žinomais keliais 
įveža „prekeiviai žmonėmis". Ta
čiau visiems, pasiryžusiems sąži
ningai dirbti ir ramiai gyventi, čia 
vietos užtenka. 

Nelegalių imigrantų atveju, 
amerikiečiai jau nesivadovauja „E 
pluribus. Unum" —kilniu sakiniu, 
pažyminčių JAV valstybės ants
paudą. Jie yra pasidalinę į ,,du 
frontus": vieni įsitikinę, kad šiems 
imigrantams (jų yra per 12 mln.) 
turėtų būti suteikta amnestija, pa
vadinta „svečio darbininko" vardu. 
Tai daugiausia darbdaviai, ieškan
tys pigesnės darbo jėgos. Kiti nele
galių imigrantų bijo apskritai ir 
siūlo imtis griežtesnių priemonių 
šiam potvyniui sustabdyti (net 
visą Meksikos-JAV pasienį ap
juosti „neperlipama tvora"). Ši 
pažiūra grindžiama teroristų bai
me: jeigu tiek daug nelegalių imi
grantų gali patekti į Ameriką, tai 
pro tuos „sienų plyšius" būtų leng
va prasprūsti ir teroristams. Su
varžius sienų apsaugą, šis pavojus 

sumažėtų. Be to, nėra ko tikėtis, 
kad, „darbo vizai" pasibaigus, šie 
„svečiai" grįš namo. To neatsitiko 
Vokietijoje, neatsitiks ir Ameri
koje. Antra vertus, ką reikėtų da
ryti su maždaug 380,000 vaikų, 
gimusių šiame krašte su laikina 
viza atvykusiems užsieniečiams? 
Savo gimimu jie automat iškai 
tampa Amerikos piliečiai... 

Rinkiminiais metais, norintieji 
laimėti balsuotojų palankumą, pap
rastai stengiasi patenkinti jų rei
kalavimus. Šiuo atveju pataikau
jant Amerikos piliečiams, nes nele-
galai juk neturi teisės balsuoti. 
JAV atstovas James Sensenbren-
ner (R-VVis.) Atstovų rūmuose yra 
pravedęs rezoliuciją H.R. 4437, 
pagal kurią „nelegalai būtų laiko
mi nusikaltusiais", o kartu ir visi 
piliečiai, kurie juos remia, samdo 
ar kaip kitaip globoja. Tokia kraš
tutinė „išeitis" jau susilaukė ne
mažai kritikos, net iš kai kurių 
Katalikų Bažnyčios hierarchų, ku
rie atvirai prižadėjo, jei toks įsta
tymas įsigaliotų, jo nepaisyti ir 
toliau padėti visiems imigrantiams 
— legaliems ir nelegaliems. 

Praėjusios savaitės penkta
dienį Čikagos miesto centrą užplū
do apie 100,000 imigrantų, dau
giausia meksikiečių (niekas neži
no, kiek tarp jų buvo nelegalių), 
kurie suorganizavo demonstraci
jas, reikalaudami sustabdyti H.R. 
4437 rezoliuciją. Meksikiečiai, 
ypač didžiuosiuose miestuose, 
stengiasi įgauti vis daugiau poli
tinės galios vietinėje savivaldybė
je, o po to ir Vašingtone. Legalūs 
imigrantai skatinami tapti JAV 
piliečiais ir balsuoti visuose rinki
muose, tuo pačiu primenant kandi
datams, kad su šia jėga reikia 
skaitytis. Todėl ir penktadienį Či
kagoje (pirmą kartą tokiu mastu) 
suruoštų demonstracijų atgarsiai, 
be abejo, nuaidėjo iki Vašingtono. 

Tačiau čia išdygsta tam tikras 
paradoksas: ar galima žmonėms, 
kurie atvirai laužo valstybės įsta
tymus (t.y. nelegaliai gyvena šia
me krašte), suteikti privilegijas, į 
kurias turi teisę legalieji šalies gy
ventojai? Nėra abejonės, kad atėjo 
laikas peržiūrėti ir pakeisti imi
gracijos įstatymus. 

BRANGIAI PARDAVĖ MEMUARUS 
Buvęs JAV federalinio iždo ban

ko pi rmininkas Alan Greenspan 
savo memuarus, kaip kalbama, par
davė už daugiau kaip aštuonis mili
jonus dolerių (23 mln. litų). 

Leidykla „Penguin Press" an
tradienį paskelbė, jog A. Greenspan 
knygą, kuri dar neturi pavadinimo, 
išleis 2007 metais. „Jis nori parašyti 
populiarią knygą, kurią skaitytų ir 
ateities kartos, - pasakojo 'Penguin 
Press leidėja Ann GodofT. - Jis žino 
daugybę istorijų". 

Dienrašt is „The Wall Street 
Journal" tvirtina, kad šią savaitę 
savo aštuoniasdešimtmečio sulau
kęs A. Greenspan avanso gavo per 
aštuonis milijonus dolerių, o „The 
New York Post" mini skaičius nuo 

8,5 iki 9 mln. dolerių. „Penguin" šių 
pranešimų nekomentuoja. 

Toks avansas būtų vienas di
džiausių per visą leidybos istoriją. 
Buvęs JAV prezidentas Bill Clin
ton už savo atsiminimus gavo 10 
mln. dolerių, o jo žmonai, senatorei 
Hillary Rodham Clinton, už me
muarus buvo sumokėta kiek mažiau 
- 8 mln. dolerių. 

A. Greenspan, kuris 18 metų 
savo kruopščiai suformuluotomis 
prognozėmis apie ekonomikos būklę 
ir palūkanų normą neleido atsi
palaiduoti vertybinių popierių rin
koms nuo įtampos, atsistatydino 
šiemet sausio 31 dieną. Tikimasi, 
kad savo knygoje jis apžve 1 ^ JAV 
ekonomikos sėkmes ir nesėkmes, 

patirtas per pastaruosius porą de
šimtmečių, kai jis vadovavo Jung
tinių Valstijų centriniam bankui. A. 
Greenspan dirbo valdant net ketu
riems JAV prezidentams. 

„Manome, kad jis parašys kny
gą, kuri išliks ilgam", - sakė 
„Penguin" prezidentė Susan Peter-
sen Kennedy. 

Britų žiniasklaidos grupei 
„Pearson PLC" priklausančią leidyk
lą „Penguin Press" A. Greenspan su 
advokatais pasirinko po keturias 
dienas trukusio aukciono, kuriame 
dalyvavo keliolika leidyklų, rašo 
„The Wall Street Journal". 

AFP/BNS 
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JAV Lietuvių Bendruomenės 
svetainė 

www.javlb.org 

Telekonferencija 
JAV LB Tarybos 

Rinkimų reikalais 
Vasario 8 d. Krašto valdybos te

lefoniniame posėdyje*— telekonfe-
rencijoje, dalyvavo ir apylinkių 
valdybų pirmininkai, dvi viešnios, 
apygardų ir KV nariai. Tarp jų buvo: 
Ramutė Žukaitė— New York; Jurgis 
Savaitis — Sunny Hills, California; 
iš Floridos Danutė Balčiūnienė — 
Cape Coral, Birutė Kožicienė — 
Daytona Beach, ir Vida Meiluvienė 
— St. Patersburg; Aušrelė Sakalaitė 
ir Irena Vilimienė — Lemont IL; 
Kęstutis Keblys — Baton Rouge, 
Louisiana; Teresė Gečienė — Phila-
delphia; Antanas Polikaitis ir Darius 
Udrys — Los Angeles, Vytautas 
Alksninis — Ashdford, Connectitut; 
Giedrė Milašienė — San Diego, Ca
lifornia; iš Krašto valdybos: Sigita 

Šimkuvienė Rosen — KV vicepir
mininkė Jaunimo reikalams; Gin
tarė Ivaškienė — KV reikalų vedėja 
ir dr. Elona Vaišnienė, vicepir
mininkė KV Plėtotės reikalams kuri 
pravedė pokalbį. 

Dalyvavo rinkimų žinovės, prieš 
3 metus įvykusių rinkimų, Vyriau
sios rinkimų komisijos pirmininkė 
Dalia Jakienė, kuri dalinosi su po
kalbiui prisijungusiais dalyviais 
savo įžvalga, patirtimi ir dalyk
iškomis nuorodomis, bei Vida Jan
kauskienė, 2006 metų Vyriausios 
rinkimų komisijos pirmininkė. 

V. Jankauskienė pranešė, kad 6 
asmenų vyriausia rinkimų komisija 
posėdžiavo 2 kartus, ir kad apygar
doms ir elektroniniu ir paprastu 

paštu išsiuntinėtos rinkimų nuoro
dos bei rinkiminės anketos. Ruo
šiami plakatėliai, kurie bus išsiun
tinėti apygardoms ir šeštadieni
nėms mokykloms. Taip pat visą bal
savimų informaciją galima rasti LB 
tinklalapyje w w w .j avlb.org. ir 
rinkiminės komisijos tinklalapyje 
tarybos rinkimai 2006@yahoo.com 
Apylinkėms siūloma sudaryti 2—3 
asmenų rinkiminius komitetus. 

Kandidatai 

Diskusijose ypatingai pabrėžta 
rinkimų reklamos žiniasklaidoje 
svarba, būtinybė surasti kiek galint 
daugiau kandidatų — geriausia 2 ar 
3 daugiau, nei apygardai numatytas 
tarybos atstovų skaičius. Apylinkės 
ir apygardos privalėtų stengtis su
rasti kandidatų ir iš jaunimo ir tre
čiosios bangos atstovų. Priminta, 
kad apylinkių pirmininkai gali kan
didatuoti į tarybą. Kiekvienas kandi
datuojantis privalo apygardai pris
tatyt i 10 jį paremiančių asmenų 
parašus. Jei kandidato įsipareigoji
mas savo lėšomis dalyvauti metinėse 
tarybos sesijose yra kliūtimi, apy
garda ar ir apylinkė gali savo nuo
žiūra skirti lėšų iš savo kasos išlai

doms bent iš dalies padengti , kaip 
jau ir daroma kai kuriose vietovėse. 
Kandidatai skatinami vesti priešrin
kimines kompanijas, pasinaudojant 
pažintimis, radijo valandėlėmis ar 
internetu. Apygardoms patvir t inus 
kandidatus, jų duomenys su foto
grafijomis būtų talpinami spaudoje. 

Telekonferencijos dalyviai susi
rūpinę, kad neseniai iš Lietuvos 
atvykę dažnai vengia viešumos, tad 
nesiryžta nei kandidatuoti , nei bal
suoti, nei pateikti savo adresų. Apy
linkės turėtų rasti būdų kaip juos 
padrąsinti, prižadant ir garantuo
jant neviešinti nei adresų, nei tele
fono numerių. 

Vyriausioji r ink imų komisija 
taip pat tiria galimybes šiuos bal
savimus pravest i ir e lektroniniu 
būdu, ir ne t rukus praneš , a r tai 
įmanoma techniškai, legaliai ir fi
nansiškai įvykdyti j au šiais metais . 

Pokalbyje buvo aiškiai jaučia
mas nuoširdus dalyvių noras, kad 
šie rinkimai būtų sėkmingi, įdomūs 
ir kad jie į t rauktų gausų kandidatų 
bei balsuotojų skaičių. Vida Jan
kauskienė, kvietė visus atl ikti tiek, 
kiek jie gali, kad r ink imai būtų 
veiksmingi ir produktyvūs. 

KV informacija 

JAV LB Vyriausios rinkimų 
komisijos pranešimas 

A.P.P.L.E. IEŠKO TALKININKŲ 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB) XVIII Tarybos rinkimai vyks 
2006 m. gegužės 6—7 ir 13—14 d. 
Taryba — tai vyriausias JAV LB 
organas, nustatant is jos veiklos 
tvarką bei gaires, renkantis Krašto 
valdybos pirmininką ir dirbantis 
lietuvybės išlaikymui už Lietuvos ri
bų. Tarybą sudaro atstovai trejiems 
metams išrinkti iš visų 10 Amerikos 
apygardų ir jų valdybų pirmininkai. 
Kad taryba labiau atspindėtų besi
keičiantį išeivijos lietuvišką veidą, 
yra labai svarbu, kad tarybos rinki
muose kandidatais ir rinkėjais da
lyvautų visų bangų ir amžiaus 
Amerikoje gyvenantys lietuviai. 

Šiam tikslui pasiekti, Vyriausia 
rinkimų komisija pradeda rinkėjų 
registraciją, kuria siekiama surašyti 
kuo daugiau JAV gyvenančių lietu
vių. Visi lietuviai, gyvenantys Ame
rikoje, priklauso Bendruomenei ir 
turi visas teises dalyvauti šioje 
organizacijoje. Registracija vyks per 
JAV LB apygardas, apylinkes, paš
tu, elektroniniu paštu (tarybos rinki
mai 2006@yahoo.com) ir per asme

ninius kontaktus. Užsiregistra
vusiųjų pavardės ir adresai bus 
pasiųsti atitinkamoms rinkimų ko
misijoms, kurios užsiregistravu
siems pasiųs visą su balsavimu susi
jusią medžiagą. Ši informacija nebus 
naudojama jokiems kitiems tiks
lams. 

Taip pat raginame apygardų ir 
apylinkių valdybas bei rinkimų 
komisijas pasiūlyti kuo daugiau 
kandidatų į JAV LB Tarybą iki 2006 
m. kovo 21 dienos. Aktyviai balsuo
jančios apygardos turi galimybę 
padidinti savo atstovų skaičių tary
boje. Iškilus klausimams kreipkitės 
į vyriausios rinkimų komisijos pir
mininkę Vidą Jankauskienę — 
ei.paštas lcra@earthlink.net; 

telefonas 718-849-2260. 
Kvieskime visus lietuvius, su

laukusius 18 metų amžiaus, ir jų 
sutuoktinius dalyvauti rinkimuose 
— tai visų teisė ir pareiga. Ragi
name savo šeimas, draugus ir pažįs
tamus užsiregistruoti. 

Jūsų balsai duos mums balsą! 

A.P.P.L.E. 2006-ųjų metų vasa
ros kursams yra reikalingi atitin
kamą pasiruošimą ir kvalifikacijas 
turintys pradinių mokyklų ir griež
tųjų mokslų (science) mokytojai. Šį 
specifinį pageidavimą A.P.P.L.E. 
(Amerikos pedagogai Lietuvos švie
timui) pateikė LR Mokslo ir švietimo 
ministerija. JAV ir Kanadoje gy
venantys ir dirbantys pedago
gai/dėstytojai, pasižymėję ar susi
laukę išskirtinio įvertinimo savo 
specialybėje, prašome atsiliepti krei
piantis ei. paštu į A.P.P.L.E. valdy
bos nares: Shirley Sabo SMSabo@ 
aol.com arba Barbara Henriąues 
barbara.henricues@trincoll.edu 

Dviejų ar keturių savaičių truk
mės geranoriškas pasidalinimas sa
vo patirtimi su Lietuvos pedagogais, 
būtų didelė dovana Lietuvos švie
timui. Be to, šis darbas suteiktų ir 
didelį dvasinį bei asmeninį atpildą. 
Praeityje, pasidalinę savąja patirti
mi (ir dalimi atostogų) su kolegomis 
Lietuvoje, A.P.P.L.E. vasaros kursų 

dėstytojai sakosi, kad sugr įž ta į 
namus ir į įprastą kasdieninį gyve
nimą visapusiškai praturtėję. 

Kraštą ir jo žmones ar t imiau pa
žinti, nepakanka turist inės kelionės. 
Būtina jame ilgiau pagyventi , su 
žmonėmis geriau susipažinti, paben
drauti. Šią galimybę, geriau pažinti 
savo pačių ar tėvų gimtąjį kraštą, 
Lietuvos žmonių kultūrą, gražius ir 
gausius papročius bei t radici jas, 
Amerikoje gyvenant iems pedago
gams įgalina A.P.P.L.E. draugija. 

A.P.P.L.E. širdingai dėkoja vi
siems savo rėmėjams ir gerada
riams. Tik jų paramos dėka, j au 16-
ąjį kartą vyks vasaros kursa i Lie
tuvos pedagogams. Apie kursų rei
kalingumą ir naudą geriausiai liudi
ja šiuos kursus lankyti stipendijas 
gavusiųjų laiškai mecenatams. Ačiū 
visiems, kurie esate jų tarpe . Pa
ramą galima siųsti A.P.P.L.E. c/o 
Jane Serbent, 19 Highland Drive, 
Wallingford, CT 06492. 

Ritonė R u d a i t i e n ė 

Klaipėdiečiai Floridos uostuose 

JAV LB vyr Rink imu komisi ja Iš kairės Paulius Sabalis, Vida Jankauskienė, Vida 
Penik iene. A ldona Mar i jos ienė. Mon ika Pau lavk iu tė -Kung ienė . Komisi ja i dar 
pr ik lauso Tomas Sperauskas 

Kovo 13—17 d. aštuonių Klai
pėdos regiono turizmo ir prekybos 
laivyno atstovai kar tu su Klaipėdos 
miesto ir jūrų uosto delegacija, bei 
Lietuvos Respublikos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas lankosi di
džiausiose Floridos (JAV) uostuose, 
kur susipažįsta su Tampa, Miami, 
St. Petersburg ir Palm Beach uostais 
ir juos aptarnaujančių įmonių patir
timi bei dalyvauja didžiausioje pa
saulyje kruizinių laivų parodoje, 
Miami, FL. 

Ambasadorius V. Ušackas džiau
giasi, kad klaipėdiečiai drąsiai žen
gia j JAV rinką su tikslu ne tik per-
įmti amerikiečių uostu patirtį, bet ir 
pritraukti vis didesnį JAV turistų 
skaičių i Lietuva. 

V Ušackas: „džiugu, kad po sėk
mingo praėjusių metų klaipėdiečių 
dalyvavimo Miami kruizinių laivų 
parodo;*- kele'ai Lietuvos jmoniu 
pavyko pasirašyti labai naudingus 
kontraktus, bei greta kitų kruizinių 
laivą, pritraukti per 2,000 turistų 
talpinant; ..Consteliation"" laivą i 
Klaipėda Pirmie;; dideliu kruzimu 
laivu ;p.auk;ma: ; Lietuvos juru 

sostinę taip pat parodė, kad tur ime 
dar daug ką nuveikti, pagerinti Klai
pėdos uosto aptarnavimą ir infrastruk
tūrą. Tikiuosi, kad Klaipėdos miesto 
ir jū rų uosto vadovų bei įmonių 
atstovų apsilankymas Floridos uos
tuose bus prasminga patir t is vystant 
į Lietuvos jūrų sostinę — Klaipėdą 
vienu iš labiausiai patrauklių ir kon-
kurentabilių uostų Baltijos jūroje". 

Klaipėdiečių delegacijos sudėty
je: Klaipėdos miesto vicemerė Aud
ronė Daujotienė, Klaipėdos valsty
binio jūrų direkcijos marketingo va
dovas Artūras Drungilas, Klaipėdos 
turizmo ir kultūros informacijos cen
tro, įmonių: „Relita", „Mėja Travel", 
„Jungt inė Ekspedicija", „Kran t a s 
Travel", „Klaipėdo laivų remontas, 
„Limarko Shipping" bei „Amber Bay 
Shipping " atstovai. 

Klaipėdiečių vizitą organizuoja 
turizmo ir kultūros informacijos cen
tras, bendradarbiaujant su Lietuvos 
Respublikos ambasada Vašingtone 
bei Lietuvos garbės konsulais Flo
ridoje Algimantu Karnavičiumi ir 
Stanley Balzeku. 

LB a m b a s a d o s p r a n e š i m a s 

http://www.javlb.org
http://avlb.org
mailto:2006@yahoo.com
mailto:2006@yahoo.com
mailto:lcra@earthlink.net
http://aol.com
mailto:barbara.henricues@trincoll.edu
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KIEK ŽMONIŲ IŠLAIKYS MOKSLEIVIAI LANKĖSI 
Ž E M Ė ? LIETUVOS BANKE 

Jei manėte, kad mūsų planeta kenčia laiky
dama milijardus žmonių, klystate. Tyrinėtojai 
nustatė ribinį Žemės rutulio gyventojų didžiausią 
kiekį ir tvirtina, kad Žemė galės išlaikyt 200,000 
kartų daugiau žmonių, nei planetoje gyvena 
dabar. 

2050 metais pasaulio gyventojų padaugės 
nuo 6,5 iki 9 mlrd., tačiau pasak Bukarešto 
(Rumunija) politechnikos universiteto dėstytojo 
Viorel Badesk, šis skaičius net iš tolo neprilygsta 
ribinėms planetos galimybėms. 

Badesku skaičiavimai, kurie bus išspausdinti 
„International Journal of Global Energy Issues" 
žurnale, paremti britų fiziko John Fremlin dar
bais. 1964 m. prof. Fremlin spėjo, kad Žemė bus 
gyvenama iki tol, kol šilumos kiekis, gaunamas iš 
Saulės šviesos ir žmogaus veiklos ant jos pavirši
aus, bus lygus šilumai, kurią ji atiduoda. Jei 
žmonių bus per daug, planeta bus per karšta 
gyventi. 

Šituo remdamasis, profesorius Fremlin priėjo 
išvados, kad didžiausias gyventojų skaičius, kurį 
Žemė galės išlaikyti, — tai 60 mln. mlrd. 

Dr. Badesku pakartojo Fremlin skaičiavimus. 
Spėję, kad kiekvienas žmogus spinduliuoja 120 
vatų šilumą ir kad gyvenimas nebus malonus, jei 
vidutinė temperatūra ant Žemės paviršiaus pa

kils per daug aukštai, tyrinėtojai pareiškė, kad 
Žemė nepersikaitindama galės išlaikyti 1,3 mln. 
mlrd. žmonių. 

Tyrinėtojai pripažįsta, kad Žemės ištekliai 
bus seniai pasibaigę, kol gyventojų skaičius pa
sieks savo teorinę aukštumą. „Palyginti netolimo
je ateityje gali iškilti tokie pavojai kaip maisto 
trūkumas arba fiziologiniai poreikiai", — pa
reiškė daktaras Badesku. Jei šiuos sunkumus 
pavyks įveikti (o mokslininkai mano, kad tai gana 
abejotina), jų skaičiavimai parodo viršutinę 
gyventojų skaičiaus ribą ateityje. Kai ši riba bus 
pasiekta, Badesku piešia tokį vaizdą — aplink 
mes nematome nieko, išskyrus kaimyno pažastį. 
Dienos šviesa bus išskirtinė prabanga ir daugu
ma žmonių gyvens 2,000 aukštų dangoraižiuose. 
„Tai iš tiesų nemaloni perspektyva. Žemė bus 
panaši į Mirusią žvaigždę iš filmo 'Žvaigždžių 
karai' ", — sako Badesku. 

Mokslininkai spėja, jog virš vandenynų teks 
įtaisyti didžiulius stogus, o žemių platybės bus 
hermetiškai užlituotos. Žemės paviršių dengs 
Saulės energijos kolektoriai ir reflektoriai, kurie 
leis kontroliuoti Saulės šviesą ir temperatūrą 
viduje. 

„Klaipėda" 

Vasario 9 d. Lietuvos banką aplankė grupė 
Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos 11 ir 12 kla
sių moksleivių. Su jais susitikęs, Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas trum
pai paaiškino Lietuvos Respublikos centrinio ban
ko svarbiausias funkcijas, informavo apie pasiren
gimą euro įvedimui, atsakė į jaunimo klausimus. 

Lietuvos banko muziejuje moksleiviai susi
pažino su ekspozicijomis apie bankininkystės ir 
piniginių santykių raidą Lietuvoje, jiems papa
sakota apie pinigų kūrimą ir gamybą, jų apsaugos 

Kas gi buvo antrasis? Niekuomet neabejojau, kad 
šalia egzistuoja kitas, žmogaus pojūčiais nesu
vokiamas pasaulis, jo prisilietimą jaučiau ne vieną 
kartą... Kur beeičiau, mane lydi nuojauta, kad 
turėsiu dar kažką prarasti, kad neprivalau prie 
nieko prisirišti. Ir aš nesuklydau. 

Praėjus dvejiems metams po tėvelio mirties, 
staiga miršta vyras. Jis netgi nesirgo, o 

palengva ėjo į mirtį, palengva geso, neišsipildžius 
svajonėms, nepripažintas ir tinkamai neįvertintas. 
Vyras buvo talentingas dailininkas, iš metalo jo 
rankos iškalinėjo daug gražių darbų, kurie liko 
žmonėse ir bažnyčiose. Būdamas tylus ir užsidaręs, 
dažnai likdavo nesuprastas ir nustumtas į gyveni
mo pašalį. Darbovietėje jam buvo primetami dar
bai, nesusieti su jo profesija. Atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę, vyras vėl atgyja, skuba įsirengti 
savo dirbtuves, tačiau nespėja. Staiga miršta vieną 
gražų birželio rytą, eidamas penkiasdešimt penk
tuosius metus, taip ir neįgyvendinęs savo užmojų 
— dirbti savarankiškai. 

Palaidojome Vytautą jo tėviškėje, šeimos kape 
ant gražaus Vaduvų piliakalnio, netoli gimtojo 
Vaduvų kaimo. Apie savo tėviškę vyras visuomet 
kalbėdavo su ilgesiu, prisimindavo vaikystę ir 
draugus, tylią upę — Vaduvą, kurioje žvejodavo, 
maudydavosi. Kalbėdavo, kad norėtų kada nors ten 
ilsėtis šalia pokario metais žuvusio tėvo. Jo norai 
išsipildė: aukšti piliakalnio beržai, aplinkui tvy
rančių lygumų ir pievų ramybė saugos jo poilsį, 
kurio niekas nesudrums... 

Liekame dviese su sūnum, „Aro" policininku. 
Bijau prarasti ir jį, todėl įkalbu pakeisti darbą, 
pasirinkti ne tokį pavojingą. Įkalbu. Likimo ironija! 
Sūnus suranda dar pavojingesnį darbą, dėl kurio 
bus priverstas palikti tėvynę. Veltui stengtumeis 
pabėgti, išvengti to. kas skirta! Juo toliau, tuo la
biau įsitikinu, kad gyvenime reikia ramiai sutikti 
visus išbandymus, viską palikti spręsti tam, kuris 
tvarko žmonių likimus, užuot kovojus ir priešinusis. 

* * * 

Vėlinės — viena iš gražiausių švenčių. 
Nuostabu, kai visa Lietuva nušvinta žvakutėmis! 
Rodosi, ištisi žvaigždynai nukrito ir pasklido po 
kapines ir kapinaites, o gal atvirkščiai žvakutės 
sužibo padangėje, primindamos žmogaus kelio tra
pumą... Ankstyvos sutemos mena, kad ir gyvenime 
ateina ruduo... Myliu rudenį... Gal todėl, kad savo 
kelionę per žemę pradėjau vieną spalio naktį, 
žvaigždele švystelėjusi ir įkritusi į Mamos glėbį, 
prigludusi prie Jos krūtinės... Tuomet, taip pat kai 
dabar, gelto medžių lapai, kvepėjo nuvytusiais bul
vienojais, padange į pietus traukė paukščiai. 
Viskas taip pat! Tik aš jau apskriejau savo gyveni
mo orbitą — ilgą metų virtinę, tarsi vieną ilgą 
dieną. Ištisas laiko klodas nuslinko į amžių kapą! 
Su savo artimaisiais čia, žemėje, susitikti jau 
negaliu: važiuoju į susitikimą Vėlinių vakarą jau 
ne su gyvaisiais, o su mirusiais... Bus daugiau. 

Greitosios pagalbos būstinėj tylu. Iškvietimų 
nėra, darbuotojai ilsisi. Ant kietos kušetės 

priglundu ir aš: patogumų čia nebūna! Gerai, jei 
tenka bent kojas ištiesti! Negaliu sumerkti akių: 
pro šalį lekia šios nakties įvykių vaizdai! 

Prisipažįstu, kad kažkokia „pelytė" sukrebždės 
širdies kamputyje, kai mūsų su Maryte išgelbėti 
muitininkai bus viešai pagerbti ir apdovanoti, o 
mūsų niekas net neprisimins. Mūsų niekas ne tik 
kokiam nors apdovanojimui nepristatys, nepami
nės, bet ir tapsime ateityje nemylimos „podukros" 
savo viršininkams rusakalbėje rajono poliklinikoje. 
Žinoma, mes tik dirbame savo darbą ir tiek! 

* * * 

Netikiu jokiais burtais ar kortomis, bet tenka 
pripažinti, kad kai kurie mano sapnai — tarsi vi
zijos! Ir šį kartą — sapnuoju senelę... Kambaryje 
tamsu, tenai kampe matau tris žmonių siluetus. 
Nematyti jų veidų, tik vienas iš siluetų — su uni
forma: matau tamsoje žvilgančias sagas. Kažkodėl 
žinau, kad vienas iš tų trijų — seniai mirusi senelė. 

— Senele, išeik iš to kampo ir pasirodyk, kaip 
tu dabar atrodai? — sakau jai. 

— Negaliu! — atsako senelė, ir jos balta 
skarelė suboluoja tamsoje. — Aš atrodau taip, 
kokią mane prisimeni... 

— Senele, o kas tie du? 
— Negaliu pasakyti, bet aš atėjau jų pasiimti 

su savimi. 
Sapnas nutrūksta, tačiau negera nuojauta 

smilkteli į širdį. 
...Telefono skambutis po poros dienų praneša: 

mirė tėvelis! Tai jis ten sapne buvo tamsoje, dėvėjo 
karininko uniformą su žvilgančiomis sagomis! 

Paliktas žmonos ir vaikų, tėvelis gyveno vienas 
ir nesutiko palikti jiems brangių prisiminimais 
namų. Ligi gyvenimo pabaigos išliko fiziškai 
stiprus, ir, jei ne per anksti užstumta pečiaus 
sklendė, būtų dar ilgai gyvenęs! Atnešusi laik
raščius, laiškanešė rado iš vidaus užsklęstas duris. 
Pakvietusi iš Naujasodžio žmones, kurie išlaužę 
užraktą, rado jį, jau atšalusį, sėdintį ant savo 
mėgstamos kėdutės netoli pečiaus. Ant stalo gulėjo 
nebaigtas rašyti laiškas man. Tėvelis nujautė artė
jančią mirtį, prašė mane atvažiuoti, išspręsti pa
likimo klausimus. Mirtis tuos klausimus išsprendė 
pati. Vos tėvelį pašarvojus Alantos dvaro rūmų 
restauruotoje salėje, namai buvo apvogti ir išplėšti, 
kirviu sukapotos durys, baldai, sienos, išdaužyti 
langai. 

Tėvelis atrodė ramus, šypsojosi. Tikriausiai jo 
atėjo pasitikti ant Amžinybės slenksčio ta, kuri 
buvo labai brangi... Koks buvo tas gyvenimas? 

Jaunystėje pasirinktas karininko kelias, meilė, 
trukusi taip neilgai, vedybos, aš — tos meilės 
kūdikis, taip anksti tėvo globą ir meilę praradusi. 
Partizanų keliai, pavojai, šaltos naktys miškuose, 
kalėjimas, Vorkutos anglies šachtos, septyniolika 
juodų kaip ta anglis metų, nesėkmingos antros 
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vedybos ir — vienatvė! Tėvelis buvo labai stiprios 
dvasios žmogus, niekada netroškęs šlovės ar 
apdovanojimų, o norėjęs ramybės šeimoje ir šilu
mos bei užuojautos. Buvo darbštuolis, rūpestingas 
tėvas vėlai sulauktiems neklaužadoms sūneliams, 
palikusiems jį vieną. Nežinau, ar, žvelgdamas iš 
kitų erdvių, jis buvo patenkintas pomirtine šlove, 
gėlėmis ir garbės sargyba — pirmaisiais savano
riais kareivėliais, budėjusiais prie karsto. Gyve
nimas tebuvo ištisas skausmas: aš manau, kad 
tėvelis laimingesnis pas Dievą, kuriuo tikėjo vi
suomet ir savąjį Kryžių nešė nemurmėdamas. Gal 
todėl, eidamas aštuoniasdešimt penktuosius me
tus, karste atrodė ramus ir patenkintas tuo, kas 
nutiko. Be to, jis gi iškeliavo pas mamą, kurią labai 
karštai mylėjo, šalia kurios atgulė Alantos kapų 
kalnelyje bendrame šeimos kape. 

Štai ir nutrūko žemėje mano šaknys! — 
Laidodama tėvelį, suvokiu, kad jį labai mylė

jau, nepaisant, kad antrosios jo vedybos ir atvirai 
man rodomas antrosios žmonos ir vaikų priešišku
mas buvo mus atitolinęs. Didžiavausi jo ištverme 
Vorkutos lageriuose, ištikimybe tikrosioms verty
bėms. Tik praėjus dešimčiai metų Vilniaus Ka
rininkų ramovėje tėveliui bus suteiktas Kario sava
norio, laisvės kovotojo vardas — pavėluotai įverti
namas žemėje, kurio nebereikia amžinybėje. Žvel
giu į mažytį popierėlį — Kario savanorio pažy
mėjimą, kur, užuot fotografijos, — įrašas „po mir
ties" ir galvoju, kad į jį tikrai netelpa visas išgyven
tas skausmas, gyvenimas, sudegintas ant tėvynės 
aukuro... Tą kuklų pažymėjimą visuomet nešio
juosi su savimi; jis man neleidžia pamiršti, kam 
gyveno mano šeima ir įpareigoja tęsti tai iš kartos į 
kartą. 

Prisimenu, praėjus Sausio Tryliktosios įvy
kiams, tėvelis kartą pasakė: 

— Negalvok, dukrele, kad laisvė ir nepriklau
somybė jau iškovota' Tikroji pati sunkiausia kova 
dar priešakyje! Pusę amžiaus mus persekiojusi 
bolševizmo šmėkla taip lengvai nepaleis savo gro
bio. 

Tėvelis buvo teisus. 

Palaidojus tėvelį, mane persekioja nerimas: 
juk tuomet sapne pasiėmė du man artimus žmones! 

priemones. 
„Prieš šią ekskursiją vadybos besimokantys 

moksleiviai internete ir kituose šaltiniuose per
skaitė apie centrinio banko funkcijas, veiklą. 
Džiugu, kad jiems buvo sudaryta galimybė šias 
teorines žinias papildyti betarpiškais įspūdžiais", 
— sakė moksleivius lydėjęs Vilniaus Baltupių 
vidurinės mokyklos direktorius Viktoras Blinovas. 

Lietuvos bankas nuolat prisideda prie įvairių 
įstaigų vykdomos ekonominio švietimo veiklos. 
Šioje srityje Lietuvos bankas bendradarbiauja su 
„Lietuvos Junior Achievement", Ekonominio švie
timo sklaidos centru, Švietimo ir mokslo ministe
rija, ministerijai pavaldžiu Švietimo aprūpinimo 
centru bei kitomis institucijomis. 

Ryšiu su visuomene skyrius 
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Lietuviško džiazo šventėje 
netruks ir tol imu atgarsių 

Seimo valytojas tikrina saugumas 

Džiazo festivalio rengėjas, Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Birštonas, kovo 15 d. (ELTA) — 
Lietuviškojo džiazo Meka vadina
mas tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2006" šįmet žada bendrų 
lietuvių ir užsienio atlikėjų projektų 
gausą ir įsimintinų lietuviško džiazo 
premjerų. 

Kovo 24-26 dienomis keturiolik
tą kartą vyksiantis seniausias Lie
tuvoje džiazo festivalis pristatys 20 
projektų ir apie 200 atlikėjų iš dau
giau kaip dešimties šalių. 

Pasak festivalio rengėjo, Birš
tono kul tūros centro direktoriaus 
Zigmo Vileikio, kas dveji metai pasi
klausyti gero džiazo į pavasarėjantį 
kurortą prie dažnai dar užšalusio 
Nemuno suvažiuoja apie tr is tūks
tančius žmonių — tiek, kiek Biršto
ne yra gyventojų. Kurorte rengiama 
džiazo šventė per 26 metus subran
dino kelias džiazo virtuozų ir mėgėjų 
kar tas , todėl dažnai vadinama Lie
tuvos džiazo veidrodžiu. 

Kunigaikštis sutiktų tapti karaliumi 
Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — 

San Paulo mieste Brazilijoje įsikūręs 
Lietuvos didikų palikuonis pasta
ruoju metu prekiauja nekilnojamuo
ju turtu, tačiau jis neatsisakytų už
imti sostą Lietuvoje. Pasak dienraš
čio „Lietuvos rytas", kaip išsiaiškino 
Lietuvos istorikai, 33 metų kuni
gaikštis Paulius Sanguška yra gimi
nystės ryšiais susijęs su didžiojo ku
nigaikščio Algirdo sūnumi Teodoru. 

Lenko ir prancūzės sūnus yra 
vienintelis Gediminaičių dinastijos 
atšakos — Sanguškų — giminės 
atstovas. 

Viduramžiais Sanguškos įsitvir
tino Volynės kunigaikštystėje (dabar 
— Ukraina). Iki Antrojo pasaulinio 
karo jie gyveno Lenkijoje. 

Interviu „Lietuvos rytui" P. San
guška, paklaustas, kaip reaguotų, jei 
jam būtų pasiūlytas Lietuvos sostas, 
sakė, jog „tai visiškai priklauso tik 
nuo Lietuvos žmonių, valdžios. Tik 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — 
Parlamento rūmų koridoriuose ir ka
binetuose šeimininkauja bendrovės 
„P. Dussmann" valytojos. Kiekvieną 
rytą ir vakarą jos valo Seimo narių ir 
kitų darbuotojų kabinetus, jų akys 
užkliūva už daugybės visuomenei 
nematomų dalykų. 

Tačiau norint dirbti šį darbą, 
reikia atitikti visus saugumo reika
lavimus, kad ant neapdairaus ar 
užuomaršos parlamentaro stalo pa
likti svarbūs dokumentai nepatektų 
kur nereikia. 

„Žmonės patikrinti. Į šį darbą 
asmenų iš gatvės nepriimame. Daug 
darbuotojų yra perėję dirbti į mūsų 
kompaniją iš Seimo kanceliarijos", 
— pasakojo bendrovės „P. Dus
smann" valymo paslaugų direktorius 
Marius Lukaševičius. 

Prieš pradėdamos dirbti valyto
jos turėjo išklausyti kursą, kaip elg
tis Seimo rūmuose. 

Jo teigimu, kai kurie parlamen
tarai net džiaugėsi, kad dauguma 
valytojų yra rusakalbės, kai kurios 
net skaityti lietuviškai nemoka. Tai 

ne nuo manęs". Kar tu jis pridūrė, jog 
„galbūt pasiūlymą priimčiau". 

P. Sanguška taip pat pusiau juo
kais užsiminė j au nusižiūrėjęs vietą 
rūmams Vilniuje. „Kaip profesorius 
A. Bumblauskas sakė, jie turėtų būt i 
prie Gedimino pilies", — sakė P. 
Sanguška. 

Paklaus tas , a r buvo ką nors gir
dėjęs apie Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštystę, P. Sanguška sakė turin
tis daugybę dokumentų, kurie turėtų 
būti surinkti ir išspausdinti atskira 
knyga Lietuvoje, nes jo šeimos istori
ja yra Lietuvos istorijos dalis. 

„Turiu didžiojo kunigaikščio Ge
dimino istoriją, knygų apie bendrą 
Lietuvos istoriją su Ukraina, Balta
rusija, Lenkija. Jose visose kalbama 
apie mūsų šeimos šaknis", — kalbėjo 
P. Sanguška. 

Kunigaikščių palikuonis jau ke
lis kar tus lankėsi Lenkijoje bei tur i 
šios šalies pilietybę. 

* Planetos moterų šachmatų 
čempionato f inal iniame e t a p e 
Rusijoje Viktorija Cmilytė trečia
dienį pirmąją aštuntfinalio partiją 
juodosiomis figūromis su ruse Alek
sandra Kosteniuk baigė lygiosiomis 
0.5:0.5. Taikus dvikovos rezultatas 
buvo užfiksuotos po 55 ėjimų. Ket
virtadienį šachmatininkės žais an
trąją aštuntfinalio partiją. Balto
sioms figūromis partiją pradės V. 
Čmilytė. 

* Trečią nesėkmę iš e i l ė s 
NBA patyrė Cleveland „Cava-
liers" komanda su Žydrūnu II-
gausku, antradienį reguliariojo se
zono rungtynėse išvykoje 87:91 tu
rėjęs pripažinti Dalias „Mavericks" 
pranašumą. Beje, trečiajame kėliny
je svečių persvara buvo išaugusi iki 
19 taškų. Lietuvis šiose rungtynėse 
pasižymėjo dvigubu dubliu — pelnė 

17 taškų ir po krepšiais atkovojo 13 
kamuolių. Be to, jis blokavo vieną 
varžovo metimą ir surinko tris pra
žangas. Per 32 su puse minutės Z. II-
gauskas pata ikė 7 dvitaškius iš 17 
bei 3 baudų met imus iš 4. 

* J a u šeštąj į pralaimėjimą iš 
e i lės bei 29-ąją 64-osiose NHL re
gul iariojo s e z o n o rungtynėse pa
tyrė ketvirtą vietą Rytų konferenci
joje užimantis Dar iaus Kasparaičio 
New York „Rangers" komanda, an
tradienį svečiuose 3:5 nusileidusi 
„Hurr icanes" komandai , kuri nu
t raukė trijų iš eilės nesėkmių seriją. 
J au daugiau kaip mėnuo laimėti ne
galintys iškovojo „Rangers" ledo ri
tulininkai paskutinį kartą pergalės 
džiaugsmą buvo patyrę vasario 11 
dieną. 14 minučių antradienį aikš
tėje praleidęs lietuvis antrajame ke-
unyje ,.\ižci\r>.)o" ( iv: baudos m inu fps 

buvo įvertinta kaip tam tikras sau
gumo dalykas. 

Parlamentarai , paklausti, ar ži
no, kas valo jų kabinetus, tik gūž
čiojo pečiais. 

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Alfredas Pekeliūnas, atsakingas už 
Seimo kanceliarijos darbą, sakė ge
rai net nežinąs, kas valo Seimo pa
talpas. 

„Kažkiek gal yra Seimo valyto
jų, kažkiek gal kokios bendrovės. 
Nežinau, tuo rūpinasi kanceliarija", 
— nukirto A. Pekeliūnas. Seimo Au
dito komiteto vadovas Artūras Skar
džius, vienoje televizijos laidoje pats 
prabilęs apie tai, kad Seime dirba 
privačios bendrovės valytojos, pa
reiškė, esą jam apie šiuos reikalus 
kalbėti nepriklauso, mat tuo dabar 
rūpinasi A. Pekeliūnas. 

Seimo kancleris Arvydas Kregž
dė buvo kalbesnis. Pasak jo, baimin
tis, kad valytojos gali kaišioti nosį į 
slaptus seimūnų popierius, nėra pa
grindo. 

„Jos pereina saugumo korido
rius", — paaiškino Seimo kancleris. 

Gintaras Petrikas bus išduotas Lietuvai 
Atkelta iš 1 psl. 
antradienį nepritarė. Minėta komisi
ja savo išvadas įpareigota tobulinti, 
o dėl EBSW veiklos parlamentinio 
tyrimo galimo pratęsimo Seimas tu
rėtų apsispręsti artimiausiu metu. 

JAV sulaikytas buvęs susivieni
jimo EBSW vadovas G. Petrikas Lie
tuvos spaudai yra pareiškęs, esą su 
tuometiniu prezidentu Algirdu Bra
zausku derino Kazio Ratkevičiaus 
kandidatūrą į Lietuvos banko va
dovus. Premjeras tokius G. Petriko 
teiginius pavadino anekdotu. 

G. Petriko interviu metė šešėlį 
ant dar dviejų aukštas pareigas už
imančių pareigūnų — Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko bei Lietuvos 
banko vadovo Reinoldijaus Šarkino. 

Bankrutavusio EBSW susivieni
jimo veiklą tiriančios komisijos pir

mininkas socialdemokratas Algis Ri
mas mano, jog Amerikoje šiuo metu 
kalinamo Gintaro Petriko ekstradi-
cija į Lietuvą gali užtrukti ilgiau nei 
du mėnesius. 

Anot A. Rimo, jei iš tiesų G. Pet
riko pargabenimo procedūros už
truktų taip ilgai, Seimo komisija 
greičiausiai nelauktų G. Petriko su
grąžinimo ir apklaustų jį raštu. 

„Aš abejoju, kad G. Petriko eks-
tradicija greitai įvyks. J u k jis 60 die
nų turi apskundimui, o paskui dar 
Amerikos apeliacinės institucijos 
sprendimas nežinia kaip greitai bū
tų priimtas. Be to, galutinį spren
dimą dėl G. Petriko grąžinimo Lietu
vai, kaip sakė Generalinis prokuro
ras, turės priimti JAV Valstybės sek
retorė. Tos visos procedūros gali už
trukti", — sakė A. Rimas. 

Susiginčijo, kurie didesni patr iota i 
Atkelta iš 1 psl. 

Lietuvos Užsienio reikalų minis
terija nota yra pasmerkusi susidoro
jimus su opozicija bei oficialiojo 
Minsko pareiškimus, esą Europos 
šalys, tarp jų ir Lietuva, šioje šalyje 
organizuoja perversmą. 

Tuo tarpu rezoliucijos autorė 
konservatorė Rasa Juknevičienė tei
gė, jog valdantieji, atidėliodami re
zoliucijos svarstymą, „pasielgė, kaip 
Aleksandr Lukašenka režimo rėmė-
jai". 

Socialdemokratai tokio vardo 
kratosi, o konservatorius dėl jų pa
reiškimų užsienio politikos klausi
mais kaltina siekiant išsaugoti savo 
elektoratą, taip partinius siekius ke
liant aukščiau valstybinių. 

„Niekas iš mūsų neabejoja, kad 
priešrinkiminė situacija Baltarusi
joje yra tragiška. Klausimas, kiek 
mes galime ir kaip mes galime pa
remti žmones, kurie kenčia nuo anti
demokratinių veiksmų. Jeigu aš siū
lau kitą kelią nei konservatoriai, esu 
smerkiamas ir vadinamas Lukašen
ka rėmėju", — sakė Užsienio reikalų 
komiteto (URK) vadovas, socialde
mokratas Just inas Karosas. 

Pasak URK pirmininko, Seimas 
ne kartą yra pareiškęs savo poziciją, 
smerkdamas autoritarinį Baltarusi
jos režimą, tad. pernelyg dažnai šia 
tema priimdamas rezoliucijas, su

menkintųjų, kaip dokumento, vertę. 
Tačiau, pasak J. Karoso, už siū

lymą padėtį Baltarusijoje įvertinti 
po prezidento rinkimų „vadinti Lu
kašenka tarnais yra per daug". 

J . Karosui užkliuvo ir kate
goriška konservatorių laikysena vėl 
iškilus sovietų okupacijos žalos atly
ginimo klausimams. 

Diskusija dėl žalos atlyginimo 
kilo, kai Lietuvos politologai Česlo
vas Laurinavičius bei Raimundas 
Lopata pareiškė nemanantys, kad 
šiuo metu reikėtų garsiai priminti 
didžiajai kaimynei apie okupaciją. 

Politologai tuomet, užuot kėlus 
žalos atlyginimo klausimą, siūlė pa
mąstyti, kaip reikia elgtis, kai at
siprašydama buvusio socialistinio 
bloko valstybių už Sovietų Sąjungos 
padarytas skriaudas, jos teisių perė
mėja Rusija taip gerina santykius su 
šiomis šalimis bei tuo pačiu bando 
izoliuoti Baltijos šalis bei Lenkiją 
nuo likusios Europos. 

Konservatorių vadovas Andrius 
Kubilius tuomet iškėlė versiją, jog 
tai nebuvo „vien politologų laisva ir 
nepriklausoma nuomonė", o siekis 
valstybės mastu keisti poziciją dėl 
žalos atlyginimo. 

J. Karoso teigimu, konservato
riai, pasvarstymus dėl žalos atlygi
ui rr. o paskelbę antivalstybiniais, tie
sio? sieke išsaugot: sa\o rinkėjus 
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Pasaulio nat 
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žinių agentūrų pranešima 

Po kalėjimo apsiausties 
susidarė kritiška padėtis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 
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EUROPA 

Jer ichonas , kovo 15 d. 
(AFP/BNS) — Palestinos savivalda 
ruošiasi naujiems neramumams, kai 
po Izraelio surengtos vieno kalėjimo 
Vakarų Krante apsiausties kilo pa
grobimų banga ir pasigirdo grasini
mai atkeršyti žydų valstybei. 

Po Izraelio operacijos Jerichono 
kalėjime, kurios metu pasidavė vie
nas kovotojų vadovas ir kuri sukėlė 
smurtinę reakciją, daugiausia nu
kreiptą prieš Didžiosios Britanijos 
bei JAV interesus, Gazos Ruože pa
lestiniečių kovotojai įkaitais laiko 
tris užsieniečius — du prancūzus ir 
vieną korėjietį. 

Palestinos išvadavimo liaudies 
fronto (PILF) vadovas Ahmed Sa-
adat antradienio vakarą iškeltomis 
rankomis išėjo iš kalėjimo pastato, 
kur jis glaudėsi su kitais kovotojais, 
įkalintais už 2001 metais įvykdytą 
vieno Izraelio ministro žmogžudystę. 

JAV valstybės depa r t amen to 
atstovas spaudai paragino abi puses 
„susitvardyti ir laikytis rimties". 
Tuo pačiu metu daugėja klausimų, 
kodėl likus vos kelioms minutėms iki 
operacijos, buvo pašalinti ta rptaut i 
niai kalėjimo stebėtojai. Jungt inių 
Tautų Saugumo Taryba taip pat pa
ragino laikytis ramybės. 

Europos Parlamento pirminin
kas pasmerkė Izraelio operaciją ir po 
jos vykusius užsieniečių pagrobi
mus. 

Kad priverstų kovotojus pasi
duoti, Izraelis visą dieną šturmavo 
kalėjimo kompleksą tankų ir raketų 
ugnimi. Per puolimą žuvo du palesti
niečių sargybiniai, o dar 26 žmonės 
buvo sužeisti, penki iš jų — sunkiai. 

Į Izraelio "veiksmus sureagavo 
šimtai ginkluotų palestiniečių, kurie 
užpuolė ir padegė britų kultūrinį 
centrą Gazos Ruože. Kiti kovotojai 

Roma, kovo 15 d. („Reu-
tersTBNS) — Italijos opozicijos va
dovas Romano Prodi, regis, geriau 
už premjerą Silvio Berlusconi pasi
rodė per televizijos debatus, kurie 
buvo surengti antradienį, tačiau jam 
nepavyko nokautuoti savo varžovo 
prieš balandžio 9-10 dienomis įvyk
siančius visuotinius rinkimus. 

S. Berlusconi, kuris pagal popu
liarumą atsilieka nuo R. Prodi, bai
giantis pusantros valandos t ruku
siems debatams pripažino, kad jam 
nepavyko suprantamai perteikti sa
vo idėjų, o R. Prodi šypsodamasis sa
kė, kad yra „labai patenkintas" re
zultatais. 

Iškart po laidos atlikta „Piepoli" 
apklausa parodė, jog 38 proc. televi
zijos žiūrovų manė, kad debatus lai
mėjo R. Prodi, 35 proc. žiūrovų per
galę skyrė premjerui, o maždaug 27 
proc. žiūrovų sakė, kad tai buvo ly
giosios. 

S. Berlusconi, kuris didžiuojasi 
savo sugebėjimu bendrauti, ne kartą 
kaltino centro kairiesiems atstovau
jantį oponentą iškraipant tiesą ir pa
teikiant „begėdiškus" a tsakymus. 

įsiveržė į amerikiečių būstinę Gazos 
mieste, kurioje buvo mokoma anglų 
kalbos. 

Palestiniečių saugumo pajėgos 
nurodė, kad visi užsieniečiai dėl savo 
pačių saugumo buvo susirinkę polici
jos nuovadoje Gazos mieste ir šiuo 
metu yra išvykę iš Gazos Ruožo. 

Kilus ne ramumams , palesti
niečių vadovas Mahmoud Abbas vė
lai antradienį nutraukė savo kelionę 
po Europą ir iš Strasbourg grįžo na
mo. 

Per saugumo chaosą, kuris gali 
suduoti dar vieną smūgį leisgyviam 
taikos procesui, iš prabangaus pales
tiniečių viešbučio Gazoje grasinant 
šautuvu buvo pagrobti du prancūzų 
žurnalistai ir vienas Pietų Korėjos 
pilietis. 

Du prancūzų žurnalistai buvo 
identifikuoti kaip Caroline Laurent, 
žurnalo „Eile" korespondentė, ir 
agentūros SIPA fotografas Alfred Ya-
cobzadeh, kuris kartą jau buvo pa
grobtas Beirute per 1975-1990 metų 
Libano pilietinį karą. 

Užsienio reikalų ministerija 
Seoul nurodė, kad pagrobtasis Pietų 
Korėjos pilietis yra 41 metų Yong 
Tae-young, visuomeninio transliuo
tojo KBS korespondentas. 

Antradienį Gazoje buvo pagrobti 
dar penki užsieniečiai, tačiau jie bu
vo paleist i nenukentėję. Vakarų 
Krante taip pat buvo pagrobtas vie
nas JAV profesorius, tačiau ir. jis vė
liau buvo paleistas. 

Izraelio visuomenės saugumo 
ministras Gideon Ezra teigė, kad 
operacija kalėjime buvo surengta 
tam, kad kovotojai neišeitų į laisvę. 

Pastarosiomis savaitėmis Pales
tinos autonomijos vadovas M. Abbas 
kelis kar tus pakartojo, kad jie gali 
būti paleisti. 

LONDONAS 
Viena moteris dėl smūgio prara

do sąmonę, o dar keturi žmonės bu
vo nesunkiai sužeisti, kai Londono 
Siaurinėje stotyje susidūrė du trau
kiniai. Transporto policijos atstovas 
sakė, kad nedideliu greičiu judėjęs 
traukinys, kuris važiavo iš Man-
chester oro uosto, anksti trečiadienį, 
maždaug 1 vai. ryto vietos laiku, at
sitrenkė į stovintį traukinį. Avarijos 
aplinkybes turi ištirti at i t inkama 
tarnyba. 

VARŠUVA 
Lenkijos teisingumo ministras 

Zbigniew Ziobro kreipėsi į šalies Sei
mą su prašymu priimti įstatymą dėl 
chuliganų teismo per 24 valandas — 
toks siūlymas buvo pateiktas po visą 
šalį sukrėtusio futbolo aistruolio nu
žudymo. Krokuvoje sekmadienį po 
miesto komandų „Vysla" ir „Crako-
via" rungtynių automobiliu važiavę 
pastarosios gerbėjai, pamatę gatvėje 
21 metų jaunuolį su „Vysla" emble
ma, jį nudūrė. Kitas „Vysla" gerbė
jas buvo sunkiai sužalotas. Policija 
greit sulaikė įtariamus žudikus — 
keturis vaikinus, kurių amžius — 
nuo 16 iki 20 metų. 

MINSKAS 
Baltarusijos valdžia griežtina 

represijas prieš opozicijos aktyvistus 
ar tė jant šį sekmadienį įvyksian
tiems rinkimams, taip mėgindama 
užkirsti kelią masiniams protestams 
po balsavimo, pareiškė opozicijos 
kandidatas į prezidentus Aleksandr 
Milinkevič. „Valdžia suiminėja ak
tyvistus iš mūsų štabų. Taip valdžia 
mėgina izoliuoti žmones iki protesto 
akcijų kovo 19 dieną. Tai valdžios 
agonija", — sakė A. Milinkevič. A. 
Milinkevič rinkimų štabo duome
nimis, pastaruoju metu buvo sulai
kyti ir nuteisti areštu nuo 10 iki 15 
parų daugiau kaip 50 rinkimų kam
panijos aktyvistų ir 13 vietos štabų 
vadovų, tarp jų 15-ai parų arešto nu
teistas Baltarusijos liaudies fronto 
vadovas Vincuk Večiorka. 

HAGA 
Rusų gydytojas, tikrinęs Slobo-

dan Miloševič skrodimo išvadas, sa
kė sutinkantis su olandų gydytojų 
nuomone, kad buvęs Jugoslavijos 
prezidentas mirė dėl infarkto. Drau
ge jis pažymėjo, kad gydymas Mask
voje būtų padėjęs išgelbėti S. Milo
ševič gyvybę. Maskva anksčiau buvo 
pareiškusi nepasitikėjimą olandų 
gydytojų, kurie atliko S. Miloševič 
skrodimą, išvadomis. Karo nusikal
timais kaltintas buvęs Jugoslavijos 
vadovas šį savaitgalį bus palaidotas 
gimtajame Požarevac mieste. 

JAV 

ALEXANDRIA 
Vienintelės JAV bylos, susijusios 

su rugsėjo 11-osios atakomis, teisėja 
antradienį priėmė vyriausybei ne
palankų sprendimą ir paskelbė, kad 
Zacarias Moussaoui gali būti teisia
mas, bet be svarbių su aviacija susi
jusių liudijimų ir įrodymų. Paaiškė
jus, kad vyriausybės teisininkė su
teikė liudytojams informacijos, ku
rios jai nederėjo jiems suteikti, JAV 
federalinė apygardos teisėja Leonie 
Brinkema svarstė, ar atmesti bylos 
argumentus dėl mirties bausmės. Po 
visą dieną trukusio posėdžio ji nu
sprendė pratęsti teismo procesą. 

LOS ANGELES 
Alaska siekia įveikti vieno di

džiausių savo istorijoje naftos išsilie
jimų, per kurį šiaurinėje regiono da
lyje iš pažeisto naftotiekio išsiliejo 
iki 1 mln. litrų naftos, padarinius. 
Naftos išsiliejimas, kurį veikiausiai 
sukėlė metalo rūdijimas, buvo paste
bėtas didžiausiame JAV naftos telki
nyje, esančiame už maždaug 1,040 
kilometrų į šiaurę nuo Anchorage, 
kovo 2 d. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Saddam Hussein trečiadienį 

pirmą kartą oficialiai kalbėjo savo 
teisme dėl 148 šiitų vyrų nužudymo 
9-ajame dešimtmetyje. J is pavadino 
teismą „komedija prieš Saddam 
Hussein ir jo bendražygius". Anks
čiau buvęs Irako vadovas pripažino, 
kad po pasikėsinimo į jo gyvybę 
Dudjail 1982 metais davė įsakymus, 
kurie nulėmė 148 gyventojų mirtį. 

R. Prodi televizijos debatuose 
laimėjo prieš S. Berlusconi 

Tačiau buvęs Europos Komisijos 
pirmininkas R. Prodi atlaikė spau
dimą ir pats agresyviai puolė S. Ber
lusconi, kurį kaltino tuo, kad jis iš
švaistė penkerius darbo vyriausybė
je metus ir suskaldė visuomenę. 

Anksčiau televizijos debatai Ita
lijoje vykdavo tvyrant atmosferai 
„viskas leistina", bet antradienio su
sirėmimas buvo griežtai surežisuo
tas ir vyko nuobodžioje televizijos 
studijoje pagal taisykles, taikomas 
per kandidatų į JAV prezidentus de
batus. 

S. Berlusconi nuolat viršijo laiko 
limitą ir galiausiai išreiškė nepasi
tenkinimą tokiais suvaržymais. 

R. Prodi, siekdamas atsikratyti 
„pilko politiko" įvaizdžio, nuolat šyp
sojosi ir žvelgė tiesiai į kamerą, ra
gindamas rinkėjus suteiKt: jam pro
gą atgaivinti sustingusią šalies PKO-
nomiką. 

„Štai čia jums reikia ži 
kuris užtikrintai ir nesuinte 
grąžintų tą vienybės jausmą 
naujoms karTorr.s. k::r:.-= ?ai: 
žmor.fv kad Italija >T 
lis", — sakė jis. 

; - ;o-

no:rai:s. 
-p.- ' iofa: 
ta v::?; 
į t i k i n t ; 

f a b : .-a-
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 

Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

ŽVILGSNIS IS KITOS 
ŽEMĖS PUSĖS 

Buvimas Australijoje pamažu 
eina į pabaigą. Jau baigti visi kon
certai bei susitikimai, turbūt sma
giausias ir linksmiausias buvo 
Adelaidėje — visa publika dainavo 
kartu, juokėsi, daug klausinėjo apie 
Lietuvą... Ir apskritai, būnant Aus
tralijoje, neapleidžia malonus jaus
mas, kad esi čia nesvetimas, kad 
atvykai tarsi pas kažkokius artimus 
giminaičius. Žmonės išmokę ben
drauti paprastai bei natūraliai — be 
jokios distancijos ar pozos. Visur ste
bina ir žavi toks įprastas, drau
giškas Australijos gyventojų žestas 
— jie linkę pasisveikinti su kiek
vienu nepažįstamu žmogum, jį 
užkalbinti, pajuokauti... Jie teirau
jasi, iš kur atvykai, replikuoja — o, 
taigi ir jūsų prezidentas neseniai čia 
buvo! Atsisveikindami jie linki tau 
sėkmės. 

Vyresni žmonės pasakoja, kad 
Lietuvos kaime prieš karą irgi šitaip 
būdavo. Po karo nebe — mat karai, 
okupacijos daug ką sujaukia, pa
keičia. 

Visą šią australišką kelionę lydi 
liūdni, keisti signalai iš Lietuvos — 
aktoriaus Sauliaus Mykolaičio savi
žudybė... Ketinau jį kviestis vienam 
vaidmeniui spektaklyje apie parti
zanus, kurį rudeniop tikriausiai 
statysiu Nacionaliniame. Pranešime 
spaudai praplaukia nežymus liūd
nas sakinys — pastaruoju metu 
daug gėrė... Prieš porą metų palaido
jom vieną geriausių Lietuvos rašyto
jų — Jurgį Kunčiną. Priežastis 
panaši. Kiek mūsų nuostabių me
nininkų neišlipa iš šios problemos? 
Ir ką su tuo reiškiniu daryti? Juk 
menininkų alkoholizmas — tai bene 
sunkiausia tautos dvasinio genocido 
forma, kai naikinasi patys gabiausi 
ir talentingiausi žmonės, turintys 
būti dvasiniais kelrodžiais. Kodėl 
taip vyksta? Kas negerai teatro ir 
kultūros gyvenime, kad žmogus 
pasijunta toks vienišas, neberei
kalingas? Dažnai sakoma, kad per 
mažai Lietuvoje meilės ir pagarbos. 
Tai faktas. Esam be galo kritiški ir 
negailestingi sau, savo artimui. 
Teatro kritikai — irgi prašienauja 
kartais tarsi giltinėlės su dalgelėm. 
Tai vyksta ne tik kultūros pasaulyje 
— kai paskaitai Delfio komentarus, 
supranti, kad reikia itin nemažai 
pastangų, kad neišprotėtum. gyven
damas tokiame piktame ir pa
giežingame krašte. 

Kitas faktas — lengvabūdiškas 
valstybės požiūris į alkoholizmą ir 
alkoholį, atvirai bei primygtinai 
reklamuojamą jaunimui per visas 
krepšinio varžybas ir t.t. O kiek ge
riausių rašytojų, nacionalinių premi
jų laureatų romanų, poezijos knygų 
dvelkia pagirių nykuma, kiek 
dailininkų paveikslų nutapyti šioje 

būsenoje? Ir ką tie kūriniai „pra
neša" kultūros vartotojui? Praneša, 
kad Lietuvoje — „šakės"... 

Galvon šauna toks kvailas juo
kas — gal alkoholikų kuriamą meną 
reikėtų uždrausti vartoti jaunimui 
iki 21 metų? O vėliau jį naudoti tik 
su prierašu: „Skaitydami šią knygą, 
jūs rizikuojate savo šeimos ir vi
suomenės sveikata". 

Regis, nuvažiavau į lankas, atsi
prašant. Geriau grįžkime į Aust
raliją. Lyginu Ameriką ir Australiją. 
Statistinis Australijos lietuvis labai 
skiriasi nuo statistinio Amerikos 
lietuvio. Amerikon nuvykęs labai 
greit pajunti, kad atvykai į turto ir 
įtakų, į savotišką puikybės ir kastų 
kraštą, atvykai kaip vargšas „na
bagėlis" iš neturtingos posovietinės 
erdvės. Amerikonai į tave dažnokai 
žiūri — nors ir geranoriškai, bet 
truputėlį lyg ir iš aukšto. Nes jie yra 
Amerika, o tu — tik Lietuva... 

Australijos lietuviai man pa
sirodė bene labiausiai lietuviški — 
nesusireikšminę, paprasti, draugiš
ki. Kaip ši šalis kadaise juos greitai 
priėmė į savo tarpą ir laiko saviš
kiais, taip ir jie — yra draugiški bei 
geranoriški visiems kitiems atvyks
tantiems ar čia gyvenantiems. Jie 
atviri ir pagarbūs visiems tikėji
mams, nuomonėms — tokią toleran
ciją bei piliečių santaiką norėtųsi 
matyti ir Lietuvoje. Gal kada nors ir 
mes sugrįšime į savo širdžių 
„Australiją", t.y. — į taikos ir ramy
bės Lietuvą. Juk kažkada būta tokių 
mielos ir gražios Lietuvos idėjų — 
kunigaikščio Gedimino laiškuose, 
Oskaro Milašiaus pranašystėse. 

Beje, apie toleranciją neseniai 
skaičiau kontraversišką ir pras
mingą Šri Šri Ravi Šankaro mintį, 
kad tolerancija nėra labai geras 
jausmas, nes tai ne meilė, o viso labo 
— „neapykantos neparodymas". Visa 
Europa pro sukąstus dantis bando 
būti tolerantiška, bet priešprieša 
kažkodėl vis auga. Vokiečiai ne
mėgsta nevokiečių, musulmonai — 
katalikų ir atvirkščiai. Anglai nean-
glų ir t.t. Šri Šri Ravi Šankaras siūlo 
tiesiog mylėti, o ne būti toleran
tišku... 

Būdamas Australijoje, kasdien 
internete skaitau Lietuvos spaudą. 
Daugelis dalykų, žvelgiant iš kitos 
žemės pusės, atrodo sunkiai suvo
kiami... Tarkim, parašyta apie pavo
jingą Algirdo Brazausko ligą, kuri 
ačiū Dievui, lyg ir pasibaigė. O 
komentaruose — kiek sadistinės 
neapykantos ir piktdžiugos! Vienas 
komentaras, beje, labai teisingas, 
skamba maždaug šitaip — komenta
toriai, jūsų piktos mintys atsigręžia 
prieš jus pačius... 

Kažkada galvojau, kad Delfio 
komentarai yra pozityvus dalykas, 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai a t v y k o t e . Ieškote d a r b o ar b u t o , 

tač iau skelbt is la ikrašty je b r a n g i a i ka inuo ja? 
Ne bėda. DRAUGAS Jusu skelbimą Išspausdins n e m o k a m a i . 

Tereikia p a s k a m b i n t i t e l . 773 S85 9SOO ar 
užsukt i i ORAUCO administraciją adresu 

4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629 . 

nes leidžia žmonėms išsikeikti, 
išsividuriuoti. Tačiau laikui bėgant 
nuomonę ėmiau keisti — taip įteisi
namas fašistinis kalbėjimo, mąsty
mo būdas, propaguojamas bailių 
anonimų nebaudžiamumas už savo 
mintis, keiksmus. Australijos laik
raščiai irgi pilni piktų žinučių, 
laiškų, komentarų apie valdžią — 
tačiau visi jie pasirašyti vardais ir 
pavardėmis. Ir su adresais... Mat, jie 
nebijo būti savimi. Ir taip nenusižen
giama įstatymams, žmogaus tei
sėms... 

Anksčiau galvodavau, kad inter-
netiniai komentarai jaunoje Lie
tuvoje yra tarsi pūliai, kurie padeda 
sergančiam homo sovieticus išsipū-
liuoti, o išsipūliavęs organizmas ims 
sveikti. Tačiau dabar regiu, kad šie 
pūliai plinta, užkrečia ir greit gan
grenuoti pradeda dar neseniai buvu
sios pakankamai sveikos vietos... O 
ta naivi pastaba, spausdinama 
komentarų pabaigoje — kad 
„DELFF pasilieka teisę pašalinti 
tuos skaitytojų komentarus, kurie 
yra nekultūringi, nesusiję su tema, 
pasirašyti kito asmens vardu, pažei
džia įstatymus, reklamuoja, kursto 
nelegaliems veiksmams. „DELFF 
privalo informuoti specialiąsias 
Lietuvos tarnybas apie įžeidžiančių, 
smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar 
kitokią neapykantą skatinančių 
komentarų autorių duomenis— jau 
seniai skamba kaip nesusipratimas 
ir absurdas. Reikėtų spec. tarnybas 
informuoti apie 90 procentų komen
tarų... Šie komentarų kontrolės 
įstatymai pažeidinėjami kiekvieną 
dieną. Biznis yra biznis, nieko 
nepadarysi. 

Kartais, paskaitęs komentarus, 
bandau įsivaizduoti, o jeigu dabar 
vėl pasikartotų 1940-ieji? Kiek žydų 
būtų vėl iššaudyta, kiek inteligentų, 
politikų ir verslininkų sunaikinta. 
Kažkodėl niekas nekalba apie šią 
tylią ir nesąmoningą fašizmo propa
gandą internetiniuose komenta
ruose? Apie buką ir agresyvų lietu
viškos sąmonės būvį... Iš pacifistinės 
Australijos tai matosi itin kraupiai 
— ir rašiniuose apie Algirdą Mykolą 
Brazauską, ir apie Šarūno Jasike-
vičiaus vestuvių peripetijas... 

Gerai, kad yra „Bernardinai" — 
šiokia tokia atgaiva. Ypač Jurgos 
Ivanauskaitės laiškas iš ligoninės — 
jį čia Australijoje daug kas komen
tuoja. Ryt Melburne lietuvių baž
nyčioje už Jurgos sveikatą bus laiko
mos Mišios. Laikykis, Jurga — ne 
tik katės, bet ir kengūros, koalos bei 

Australijos lietuviai su Tavimi... 
P.S. Kai pirmąją mano kelioni

nių įspūdžių dalį persispausdino 
„Bernardinai", vienas komentatorius 
priekaištavo, kad tokiais rašiniais 
skatinu lietuvių emigraciją užsienin. 
Tikrai to nenoriu skatinti ir netgi 
atvirkščiai — galvoju, kad pirmiau
sia reikia susitvarkyti savo namuose 
ir Lietuvoje gyventi taip draugiškai 
bei pozityviai, kaip kokioje Austra
lijoje. Nėr ko bėgti svetur, namuose 
nesusitvarkius... O jei ir išbėgsi, tai 
trumpam — pasimokyti, pamatyti, 
kaip kiti gyvena, kaip dirba. Už
sidirbti lėšų savo verslui ar būstui ir 
grįžti namo — kurti gražios Lie
tuvos. Bernardinų komentaruose 
ypač sujaudino šis nuoširdus Elenos 
laiškas: „Dėl vaikų... Man tai be 
galo skaudi tema. Vokietijoje gyvenu 
su savo 4 sūnumis (18-10 metų). Ir 
gyvenu čia lyg tai vien dėl jų — vie
nai mamai uždirbti duoną 4 vaikams 
Lietuvoje (nepaisant to, kad turiu 
aukštąjį išsilavinimą, esu filologijos 
magistrė, visada turėjau darbą) ir 
pragyventi savarankiškai, be arti
mųjų materialinės pagalbos man 
buvo neįmanoma. O valstybės moka
ma pašalpa už vaikus (tada gau
davau 164 litus už visus 4 vaikus)... 
Materialiai čia lengviau, bet... Jei 
žmogus būtum tik mėsos ir kaulų 
rinkinys, tai tik apsirengei, pamaiti
nai, pakišai po kokia pastoge vaikus, 
kad nešaltų, ir gerai. Vaikams dar 
sunkiau nei man — jiems iš viso bu
vo sunku suvokti, kodėl juos čia at
vežiau, kodėl negalėjome likti Lie
tuvoje. Mūsų visų tikslas vienas — 
kada tik kuris rasim nors kokią ga
limybę įsikurti Lietuvoje, taip ir 
darysim. Mūsų tik kūnai čia, o 
širdys, mintys, svajonės, ateities 
planai — tik Lietuvoje. Praeitą 
vasarą realiai bandėm vėl įsikurti 
Lietuvoje, deja, nesėkmingai. Vėl 
kaip už šiaudo nusistvėrėm Vokie
tijos. Šiai šaliai ir jos žmonėms visą 
gyvenimą jausiu didžiausią dėkin
gumą — ji kaip ta geraširdė pamotė 
priglaudė mus, kai tikrajai mamai 
— Lietuvai — mes tapom lyg ir ne
reikalingi, netinkami. Bet kokia 
graži, kokia turtinga ir gera bebūtų 
pamotė, ji normaliam vaikui tikro
sios mamos niekada neatstos! Aš 
jaučiu didelę pareigą, kurią tikiuosi 
su Dievo pagalba įvykdyti — mano 
vaikai turi gyventi Lietuvoje! Aš pati 
gimiau Sibire, bet mano tėvai mus, 
savo ten gimusius vaikus, sugebėjo 
parvežti į Lietuvą. Tai turiu padary
ti ir aš..." 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

«T*Tf »• STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SIŪLO DARBĄ 
Darbui reikal ingi dažyto ja i . 

staliai su darbo pa t i r t im i . 
Būtinai turėt i masiną. 

Pageidautina. 
kad kalbėtų rusiškai . 
Tel. 847-9S0-7SS7. 
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Real Es ta te C o n s u l t a n t 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardavimas 

708-889-2148 

Ske lb imu skyriaus 
t e l . 1-773-SS5-9SOO 
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LIETUVIŲ TELKINIAI Stuburo ir skausmo igos 

VVORCESTER, M A 

Atkelta iš 2 psl. 
Emigruojančiųjų skaičius kiek

vienais metais auga. Kyla aktuali 
tautos baimė dėl lietuvybės išlaiky
mo. 

Lietuvių Bendruomenė atsto
vauja lietuviams pasklidusiems po 
įvairius kraštus". Prelegentė aiškiai 
tai pareiškė ir dar pabrėžė LR Seimo 
bei JAV LB komisijos darbą, jos pri
imtas rezoliucijas. 

Prelegentė kalbą baigė linkėji
mais: „Vardan tos Lietuvos, vienybė 
težydi". Programos vedėjas dėkojo, 
jis taip pat perskaitė JAV LB rezo
liuciją, kuri buvo vienbalsiai priim
ta ir šventės dalyvių patvirtinta. 

Parapijos choras, vadovaujamas 
muz. D. Moulton padainavo kelias 
dainas. Daina yra neatskiriama lie
tuvio dalis. Tai mūsų dvasios pasi
reiškimas ir tikslas ją stiprinti. 

Giedrė Razvadauskaitė solo pa
dainavo: „Mažam kambarėly"— par
tizanų dainą ir „Lietuva" — žodžiai 
Justino Marcinkevičiaus. Programo
je dalyvavo sesutės Harris: Onytė 
pianinu paskambino „Heidenros-
lein" (komp. Gustav Lange). Rožytė 
— Johann S. Bach „Prelude". Ir vėl 
dvi sesutės Strazdaitės: Emilija 

paskaitė eilėraštuką „Myliu tėvynę" 
— (J. Minelgos), o Rūta — „Muzie
jaus sodely" (Vytė Nemunėlis). 

Pati jauniausia deklamatorė 
programos vedėjui „sudarė keblu
mų", nes nors jis žemiausiai nuleido 
mikrofoną, nebuvo tikras, ar pa
sieks jį deklamatorė Paulina Šim
kutė, kuriai dar nėra trijų metų. 
Pasiekė. Paulina padeklamavo ne 
vieną, bet du puikiai išmoktus at
mintinai eilėraštukus: „Meškiukas 
rudnosiukas" ir „Du batukai". Po 
kiekvieno taip iškilmingai nusilenk
davo, kad galvute vos ne grindis 
siekė. Na, ir plojome visoms progra
mos dalyvėms mergaitėms, bet Pau
linai daugiausia! 

Lietuvos Vyčių Šv. Kazimiero 
parapijos 26-ta ir Aušros Vartų 116-
ta kuopos suruošė visiems kavutę 
ir užkandėlius. Malonu buvo vi
siems lietuviškoje dvasioje šią bran
gią dieną pabendrauti. Šventę rengė 
Lietuvių organizacijų taryba. Di
džiausią renginio darbų dalį atliko 
tarybos valdyba: pirm. Petras Mo
lis, vicepirm. Romas Jakubauskas, 
sekr. Giedrė Razvadauskaitė, ižd. 
Algis Glodas, narys Arvydas Klimas. 

Janina Miliauskienė 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred twelfth lesson. (Han-
dred tuelfth leson) — Šimtas dvy
likta pamoka. 
Television programs. (Telavižen 
progręms) — Televizijos programos. 
What's your favorite television pro-
gram? (Uats jūr feivoret telavižen 
progręm) — Kokia tavo mėgsta
miausia televizijos programa? 
I likę to watch sports — football 
in the fall, basketball in winter, 
baseball in the spring. (Ai laik tū 
uač sports, futbol in tha fol, bęsket-
bol in uinter, beizbol in tha spring) 
— Man patinka sportas — futbolas 
rudenį, krepšinis žiemą, beisbolas 
pavasarį. 
I likę to know what's going on 
in the world, what the weather 
will be likę and so on, I likę to 
watch the news. (Ai laik tū nou 
uats going an in tha uorld, uat tha 
uether uil bi laik ęnd sou an, ai laik 
tū uač tha njūs) — Man patinka 
žinoti, kas vyksta pasaulyje, koks 
bus oras ir panašiai, man patinka 
žiūrėti žinias. 
I get my news out of the news-
paper or the internet, there are 
no commercials. (Ai get mai njūs 
aut af tha njūspeiper or tha inter
net, thėr ar' nou kameršels) — Aš 
gaunu žinias iš laikraščių arba 
interneto, ten nėra reklamų. -
If you watch public television 
there are no commercials. (If jū 
uoač pablik telavižen thėr ar nou 
kameršals) — Jeigu žiūri visuome
ninę televiziją ten nėra reklamų. 

I tried that, they don't show j 
sports or complete news. (A traid 
thęt, thei dont Šou sports or kam-
plyt njūs) — Aš tą bandžiau, bet jie 
nerodo sporto ar visų naujienų. 
Once in a while I rent a good 
movie and watch it with my 
family in the evening. (Uons in e 
uail ai rent a gud mūvy ęnd uač it 
uit mai fęmili in tha yvning) — 
Retkarčiais aš išsinuomuoju gerą 
filmą ir vakare žiūriu kartu su savo 
šeima. 
That's a good way to keep your 
family Irom the violence and 
smut that they show on TV. 
(Thęts a gud uei tū kyp jūr fęmili 
fram tha vajolens ęnd smat thęt 
thei šou an TV) — Tai geras būdas 
apsaugoti šeimą nuo smurto ir 
šlykštynių, kurios rodomos per TV. 
Too much television doesn't 
only hurt the mind but also the 
body, children don't go out to 
play anymore. (Tū mač telavižen 
daznt onli hiurt tha maind bat olsou 
tha bądi, čildren dont gou aut tū 
plei enimor) — Per daug televizijos 
ne vien pažeidžia protą, bet ir kūną, 
vaikai daugiau neina laukan žaisti. 
The parents need to supervise 
the amount of television the 
children watch and throw them 
outside to play. (Tha perents nyd 
tū supervaiz tha emaunt af telav
ižen tha čildren uač ęnd throu them 
autsaid tū plei) — Tėvai turi pri
žiūrėti, kiek jų vaikai žiūri televi
zijos ir išmesti juos laukan žaisti. 

— — — 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

T M E. L I T M U A N I A N V A / O R I f j W I O t U A I l Y 

JONAS V.PRUNSKiS MD 
TERRI DALLAS PRUNSK1S MD 

MAUNAK V. RANA, M D 
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.Hlinoispain.com 

ViDAS J NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue* 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuvėms sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 
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SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

RECEPTAS SANTUOKAI 
PRATĘSTI 

Atskirai miegančių žmonių san
tuoka trunka išties ilgai. Taip teigia 
amerikiečiai miego tyrimų specialis
tai. Jie laikosi prancūzų rašytojo G. 
Maupassant patarimo - j i s santuoką 
vertino kaip „keitimąsi bloga nuotai
ka dieną ir prastais kvapais naktį". 
Amerikos nacionalinio miego prob
lemų fondo tyrimų duomenimis, 23 
proc. suaugusių amerikiečių, gyve
nančių santuokoje arba nesusi
tuokus, miega atskirose lovose, nes 
jų partneriai knarkia, miegodami 
spardosi, nakties tylą trikdo kitais 
keistais veiksmais arba yra kamuo
jami košmarų. Tarp jų nėra tų, kurie 
atskirus kambarius renkasi dėl 
skirtingų darbo tvarkaraščių, netin
kamos kambario temperatūros arba 
tikėdamiesi įžiebti romantišką aist
rą. Taigi tikrasis miegančiųjų atski
rai skaičius gerokai didesnis. 

Remdamasis šiais duomenimis, 
„Washington Post" apklausė gydyto
jus, psichologus, religijos veikėjus ir 
sutuoktinius. Jis siekė išaiškinti, 
kokie šio fenomeno mastai, prie
žastys ir pasekmės. Atsakymai buvo 
beveik vieningi: miegoti atskirai -
vadinasi, padėti santuokai. Tik su 
sąlyga, kad toks sprendimas bus pri

imtas itin taktiškai. 
Nacionalinio miego problemų 

fondo tyrimas rodo, kad blogas vieno 
partnerio elgesys miegant iš antrojo 
kas naktį atima 49 miego minutes, 
todėl būtina kažką daryti. Visaverčio 
nakties poilsio netekęs žmogus 
tampa nervingas, blogai dirba, pyks
tasi namuose, nutraukia seksuali
nius santykius. Todėl normalaus 
miego stygius gali netgi suardyti 
santuoką. 

Kai kurios poros naktį miega 
atskirai norėdamos atsikratyti nuo
bodulio bei įpročio, tikėdamiesi at
gaivinti aistrą. Kai kurie pagal 
mokslo rekomendacijas šiokiadie
niais miega atskiruose kambariuose, 
o savaitgalį praleidžia kartu. Ma-
ryland universiteto šeimos terapijos 
profesoriaus Norman Enstein nuo
mone, galima taip elgtis, tik būtina 
viską aptarti iš anksto. Tačiau čia 
esama ir pavojaus, nes dėl tokio 
sprendimo partneriai gali nutolti 
vienas nuo kito ar netgi išsiskirti. 
Jeigu motyvai ir taisyklės nuo pat 
pradžių aiškūs, šis metodas gali būti 
naudingas. 

„Klaipėda" 

Margumynai 

GROŽIO KAINA 
Grožis reikalauja aukų, tikriau

siai pagalvojo Donna Maddock, pa
leisdama 50 kilometrų per valandą 
greičiu važiavusio automobilio vairą, 
kad pasitaisytų makiažą. Kaip 
praneša BBC, vienoje rankoje 22 
metų moteris tuo metu spaudė pieš
tuką akių kontūrui paryškinti, kito
je — pudrinę. Visa bėda ta, kad tuo 
metu mašina atsidūrė greičio režimą 
kontroliuojančios kameros akiratyje, 
ir savo grožiu susirūpinusios vairuo
tojos vaizdo įrašą iš pradžių pamatė 
policija, o paskui teismas, nubaudęs 
Donna 200 svarų sterlingų bauda. 

Negana to, teismo posėdyje pa
aiškėjo, kad vos prieš savaitę mo
teris 20 mėnesių prarado vairuotojos 
teises, nes prie vairo sėdo apsvaigusi 

nuo alkoholio. 
„Tai neeilinė byla, — magistrato 

teisme pareiškė prokuroras Ian 
Evans. Policijos kamera pažeidėją 
užfiksavo važiuojančią 32 mylių per 
valandą greičiu zonoje, kurioje leisti
nas greitis — 40 mylių per valandą. 
Taigi greičio režimas nebuvo pažeis
tas, bet tuo metu ji nė viena ranka 
nelietė vairo". O policijos atstovė 
pridūrė: „Automobilis — pavojinga 
metalo krūva jo valdyti nemokančio 
žmogaus rankose. Jūs privalote 
kiekvieną akimirką kontroliuoti 
mašiną, o panelės Maddock veiks
mai — tai pasityčiojimas iš sveiko 
proto". 

BNS 

http://www.Hlinoispain.com


10 DRAUGAS, 2006 m. kovo 16 d., ketvirtadienis 

Turtingu balsu apdovanotas 
baritonas 

LIETUVIAI, LIETUVA IR 
VVESTERN UNION" 

Šį pavasarį Lietuvių operos 
lankytojai kompozitoriaus Vytauto 
Klovos sukaktuviniame „Pilėnų" 
operos spektaklyje vėl išgirs bari
toną Vytautą Juozapaitį. Daugelis jo 
švelnaus tembro dainavimu yra 
gėrėjęsi ankstyvesniuose operų pas
tatymuose bei koncertuose. Tai pat 
nepamirštamas žiūrovams liko „Pi
lėnų" operoje, kurioje solistas debiu
tavo 1994 metais, jo atliktas Udrio 
vaidmuo, ypač arija „Aš papuošiu 
žirgo galvą". Širdį kiekvienam 
klausytojui suvirpindavo sudaina
vus jam šią ariją ir koncertuose bei 
klausantis jos 1998 metais Dainų 
šventėje Lietuvoje. Nenuostabu, kad 
kiekvieną kartą solistui baigus dai
nuoti, nuaidėdavo nesuvaldomi aplo
dismentai. 

Trumpais bruožais priminsime 
turtingą V. Juozapaičio nueitą dai
nininko kelią. Baritonas V. Juoza-
paitis yra etatinis Lietuvos Na
cionalinės operos ir baleto teatro 
(LNOBT) solistas. Čia pradėjo dai
nuoti 1986 m., dar studijuodamas 
Lietuvos muzikos akademijoje. Lie
tuvos muzikos akademiją V. Juoza-
paitis baigė 1998 metais ir tapo prof. 
Vladimiro Prudnikovo asistentu, 
stažuotę baigė pelnydamas pirmąją 
vietą Lietuvos vokalistų konkurse 
1992 m. Tais pačiais metais Luciano 
Pavarotti Jaunųjų dainininkų kon
kurse solistas buvo apdovanotas 
diplomu. Vėliau, 1993 m. solistas 
stažavosi Belgijoje Europos voka
linio meno centre, praplėsdamas 
muzikinį akiratį bei paruošdamas 
naujus operinius vaidmenis. 1999 m. 
Lietuvos teatro draugija V. Juoza
paitį apdovanojo Kristoforo sta
tulėle. 

LNOB teatre solistas dainuoja 
baritonu Alfredo Germont „La Tra
viata", Amonasri „Aidoje", Scarpio 
„Tosca", Valentino „Faust", Renato 
„Kaukių balius", grafo Šemetos, 
„Lokys", Rodrigo „Dona Carlos", Don 
Giovanni „Don Giovanni" operose. 
Solistas V. Juozapaitis taip pat dai
nuoja ir Kauno Muzikiniame teatre, 
bendradarbiauja ir su užsienio mu
zikiniais teatrais Ghent, Belgijoje ir 
Prahoje. Solistas yra gastroliavęs 

Eglė ir Vytautas juozapavičiai. 

Lenkijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, 
Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Indijoje, 
Nepale, Suomijoje, Norvegijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje, Japonijoje, 
Taivane. Su Lalov operos teatru 
„Lirico d' Europa" operoje „Don 
Giovanni" solistas su dideliu pasi
sekimu atliko Don Giovanni vaid
menį Mariniąue saloje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Gastrolių metu 
kur sulaukė daug teigiamų JAV 
muzikos kritikų įvertinimų: „Don 
Giovanni" sąstatas — aukščiausios 
klasės. Dainavo nuostabus baritonas 
Vytautas Juozapaitis... šio vakaro 
didžiausia sėkmė — turtingu balsu 
apdovanotas V. Juozapaitis, atlikęs 
Don Giovanni vaidmenį rašo „Boston 
Herald". T. Medrek (2003 m. rug
sėjis). „Juozapaitis pasižymi stipriu 
šiltu balsu, jis buvo nuostabus... jis 
laikė publiką savo delne"... R. Dyer 
„Boston Globė" (2003 m. rugsėjis). 

Operos „Pilėnai" sukaktuvinis 
spektaklis įvyks sekmadienį, ba
landžio 30 d., 3 vai. p.p. J. S. Morton 
gimnazijos auditorijoje, 2401 S. Aus-
tin Boulevard, Cicero, IL. Plačiau 
apie sukaktuvinius renginius ir Či
kagos Lietuvių operą skaitykite 
interneto puslapyje 

wrrw.lithoperachicago.org 
Lietuvių opera kviečia ir laukia 

visų. Atvykite — nepasigailėsite! 

Juozas Končius 

Norite pasveikinti draugus, 
gimines, artimuosius 

su Šv. Velykomis? 
„Drauge", 

4545 W. 63rd St., Chicago, 
galite nusipirkti lietuviškų 

velykinių atviručių. 
Kaina — 1 dol. 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500. 

Spaudos apžvalga 

->•> „MUSŲ LIETUVA 
Gražus ir spalvingas naujas žur

nalo „Mūsų Lietuva" antrasis 2006 
m. numeris. Žurnalas leidžiamas 
Brazilijoje. Jo vedamasis skirtas 
Vasario 16-ajai. Jame toliau tęsia
mas pasakojimas apie Lietuvos se
novę. Kaip visada jame rasite nau
jienų apie šiuolaikinę Lietuva 
Manau ne vieną skaitytoją sudo
mina straipsnis apie vieną seniau.-;u 
valstybės herbų Europoje — Vytį. 
Galėsite susipažinti su Brazilijos 
lietuvių bendruomenėje vykstan
čiais renginiais. 

. * r , 
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Kadaise Lietuvos paštas tvarkė 
telegramų priėmimą, išsiuntimą ir 
pristatymą. Regis, kad atgimusioje 
Lietuvoje tebėra tokia pat arba 
nedaug kuo pasikeitusi tvarka. 

JAV beveik išimtinai telegramų 
siuntimas buvo „VVestern Union" ži
nioje. Įsigalėjus elektroninėms prie
monėms, „Western Union" teko atsi
sakyti telegramų priėmimo ir išsiun
timo. Neseniai buvo pranešta, kad 
nuo šių metų sausio 27 d. „Western 
Union" nutraukia telegramų siun
timą. 

1855 m. JAV Kongresui suteikus 
30,000 dol. paramą, buvo įsteigta 
savarankiška agentūra „Western 
Union". Jos paslaugomis naudojosi 
milijonai JAV gyventojų, įskaitant ir 
čionai gyvenančius lietuvius. 

Puikiai prisimenu 1969 metų 
Padėkos dienos išvakares. Tąsyk 
atėjo pirmoji žinia apie Simo Ku
dirkos bandymą iš žvejybos laivo 
„Sovietskaja Litva" prasiveržti į 
laisvąjį pasaulį. Deja, tuo kartu jam 
nepavyko. Mes gi, kiek įmanydami, 
pradėjome rūpintis Simo likimu. 
Ilgai nedelsdami ėmėmės protesto 
telegramų siuntimo. Susitarę su 
„Western Union" siuntėme telegra
mas JAV prezidentui, JAV pak
rančių apsaugos viršininkams ir 
kitiems valdžios pareigūnams. Te
legramų siuntimo reikalingumą pro
pagavome „Margučio" radijo laidose. 
„Margutis", savanoriškai talkinin
kaujant vietos lietuvių jaunimui, 
išsiuntė daugybę telegramų. Teleg
ramų užsakymai buvo priiminėjami 
telefonais ir asmeniškai atvykus į 
„Margučio" raštinę. Tuo metu „Mar
gučio" raštinė (būstinė) veikė bemaž 
pačiame tirštai lietuvių apgyventa
me Marąuette Park centre. Kiek
vienam užsakymui prisitaikydavo
me vienokį ar kitokį iš anksto pa
ruoštą tekstą. Pasitaikydavo ir pačių 
siuntėjų specialiai paruoštų tekstų. 
Visus tekstus perrašę į „Western 
Union" blankus, vėlai naktį pristaty-
davome į miesto centre veikusią 
„Western Union" centrinę įstaigą. Ši 
įstaiga telegramų siuntimo išlaidų 
sąskaitas perduodavo tuo metu 
veikusiai „Bell" telefono kompanijai, 
kuri telegramų siuntimo išlaidas 
prijungdavo prie telefono abonento 
mėnesinio atsiskaitymo sąskaitos. 
Pamenu, atsiskaityme didesnių 

nesklandumų nepasitaikė. 
Telegramos buvo siuntinėjamos 

laisvinant Bražinskus iš Turkijos 
kalėjimo, teisiant Simokaičius už 
bandymą pabėgti iš okupuotos Lie
tuvos. Taipogi buvo siunčiamos pro
testo telegramos Australijos ir Nau
josios Zelandijos vyriausybėms, 
nutarus „de Jure" pripažinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valstybių oku
paciją. 

Ilgainiui „Margučio" pavyzdžiu 
pasinaudojo ir kitų vietovių lietu
viai. Šiuo atveju, ypatingiau pa
sireiškė Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdybos. Tenka manyti, 
kad tūkstančiai pasiųstų telegramų 
atliko teigiamą vaidmenį. 

Ak, nepamirštama 1990 m. kovo 
11 d. Tą dieną Čikagoje, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje vyko iš anks
to numatytas „Margučio" steigėjo 
Antano Vanagaičio 100-ųjų gimimo 
metinių sukakties minėjimas. Šis 
renginys tapo Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo švente. Tąsyk, 
besidžiaugiant laisvės atgavimu, bu
vo pasiūlyta pasiųsti į Vilnių svei
kinimo telegramą. Šis pasiūlymas 
sulaukė džiaugsmingo pritarimo. 
Čia rašantysis kitos dienos (pirma
dienio rytą atvykęs į „Western 
Union" centrinę įstaigą, įteikė lietu
vių kalba parašytą telegramos tek
stą). Įstaigos tarnautoja (jauna mo
teris) žvilgterėjusi ir akimis perme
tusi siunčiamos telegramos adresą 
pasakė, kad valstybės — vardu Lit-
huania, nėra. Teko jai paaiškinti, 
kad nuo vakar dienos tokia valstybė 
jau yra. Toji moteris, tarytum su
abejojusi mano teigimu, pravėrė 
įstaigos viršininko kabineto duris. 
Matomai sulaukusi teigiamo atsaky
mo, sutiko priimti ir išsiųsti te
legramą į Lietuvos valstybės sostinę 
Vilnių. 

Reikėtų paminėti dabartinę 
„Western Union" bendravimą su 
Lietuva. Neseniai „Draugo" dienraš
tyje buvo paskelbta žinia, o vėliau 
įdėtas ir skelbimas apie pinigų per
siuntimą į Lietuvą galimybes ir 
siuntimo išlaidų sumažinimą. Skel
bime pabrėžiame „Naudojantis *Wes-
tern Union' paslaugomis, pinigus 
paprastai jau po kelių minučių gali
ma pasiimti visose agentūrose Lie
tuvoje". 

Petras Petrutis 

Amerikos lietuvių 
TV rodo: 

Sekmadieni, kovo 19 d. 7-8 vai. v.: rubrika „Kunigo žodis" — 
kalbės vyskupas Jonas Ivanauskas iš Kauno. Verslo ir kultūros nau
jienos iš Lietuvos. „100 klausimų" — kaip lietuviai galvoja ir ką iš 
tikrųjų reikia žinoti ruošiantis Amerikos pilietybės egzaminui. 
Programėlė vaikams. 

Antradieni, kovo 21 d. 7-8 vai. v.: Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos valandėlė. Siužetas iš krepšinio varžybų ambasadoriaus taurei 
laimėti Vašingtone. Naujausios žinios. 

Ketvirtadieni, kovo 23 d. 7-8 vai. v.: žinios iš Lietuvos — 
„Panoramų" santraukos. 

Penktadienį, kovo 24 d. 7-8 vai. v.: speciali lietuviškų kino filmų 
programa. Matysite režisieriaus A. Stonio vaidybinį filmą „Paskutinis 
vagonas" ir rež. R. Gruodžio dokumentinį filmą „Meistras". Filmų 
rodymą remia „Stawski Distributors", pristatantys lietuviams puikų 
„Kalnapilio" alų. 

AL TV laidas galite žiūrėti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir 
sekmadienį nuo 7 iki 8 vai. v. Laidos kartojamos — antradienį, ketvir
tadieni penktadienį 1:3-2:30 vai. p.p. per WEBT 48 kanalą bei Comcast 
248 kabelini kanalą. 

Tei. pasiteiravimui 708-839-9022, altv@comcast.net 
ALTV inf. 

http://wrrw.lithoperachicago.org
mailto:altv@comcast.net
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APIE DRĄSĄ 
IR B A I M Ę 

„Likimas drąsių bijo, o bailius 
gniuždo", — teigė Seliustijus. 

Igor Plotnikov gimė be rankų. 
Nepaisant to, jis — pasaulinės paro-
limpiados 2004 m. plaukimo čem
pionas, iškovojęs aukso medalį. 

Kaip tokį stebuklą vaikinas 
galėjo pasiekti? 

Apie tai papasakojo jo motina 
Jelena Plotnikova. 

Kartą autobuse kažkas nuo ga
linės sėdynės mums pasiuntė išmal
dos — pinigų. „Berniukui be rankų", 
— įvardijo perduodamas pinigus 
keleivis. „Nereikia! Pasiimkite!", — 
sušukau susijaudinusi. Bet vyriškis 
jau buvo išlipęs... 

Aš sėdėjau įsikibusi į krėslą, 
apmirusi nuo pažeminimo. Nejaugi 
Igor šalia manęs, savo motinos, atro
do toks nelaimingas? 

Kažkas dar man pasakė: „Paim
kite pinigus ir taip nesijaudinkite. 
Gal tas žmogus už kokią savo 
nuodėmę atgailauja. Dievo malonės 
meldžia?" 

— Ar tie pinigai — taip blogai? 
— tyliai paklausė sūnus. 

— Man — blogai... — pasakiau. 
Atrodo, sūnus suprato. Nuo to 

laiko jis nesidairydavo į prašančius 
išmaldos gatvėse. Tačiau nešioti spe
cialiai jam padarytus rankų prote
zus vis tiek atsisakė. 

Igor rankų protezai buvo tik 
„kosmetiniai", dėl vaizdo, įdėti į 
marškinių rankoves, nevaldomi. 
Gatvėje juos buvo galima palaikyti 
rankomis ir taip išvengti praeivių 
žvilgsnių, tačiau jie buvo sunkūs, 
nepatogūs, trukdė judėti. Medikai 
rekomendavo juos nešioti, nes kitaip 
vaikui galįs išsivystyti nevisaver-
tiškumo kompleksas. 

Aš mėginau įkalbėti sūnų tas 
rekomendacijas vykdyti, kol supra
tau: jis kaip tik kompleksuoja dėl to, 
kad reikia apsimetinėti, jog esi svei
kas. Jis nelaikė savęs blogesniu už 
kitus, norėjo ne atrodyti, o iš tikrųjų 
gyventi kaip visi, žaisti su sveikai
siais, vaikščioti kur panorėjęs, visus 
savo reikalus spręsti pats. Taip pro
tezai buvo padėti į spintą, o Igor, 
laisvas ir laimingas, išėjo į atvirą 
pasaulį pasitikti savojo likimo. Pir
miausia — į mūsų mažo naftininkų 
miestelio, esančio Tiumenės srities 
šiaurinėje dalyje, gatves. 

Žinoma į jį spoksojo. Bet tai 
vaiko neapsunkindavo. Priešingai, 
būdamas labai šnekus, jis tą dėmesį 
panaudodavo naujoms pažintims ir 
su vaikais ir su suaugusiais žmo
nėmis. Jį pažinojo visas miestelis, 
tačiau geriausi draugai buvo mūsų 
kiemo berniukai. Su jais, didelei 
mano baimei, jis bėgdavo šokinėti 

nuo garažų stogų į pusnynus, ant 
plaustų plaukioti patvinusiomis 
balomis, važinėti dviračiais. Grįžda
vo ir su mėlynėmis, tačiau tai drau
gystėms netrukdė. Vienas jis ir 
plaukti nebūtų išmokęs, nes bijojo 
vandens. Mes su treneriu baseine 
niekaip nepajėgėme prikalbėti, kad 
jis pasinertų arba atsigultų ant van
dens, palaikomas mūsų rankų, kol 
žaidimo įkarštyje pats nepajuto, 
kaip murktelėjo pirmą kartą. Patiko. 
Dingo baimė, ir nuo tada jis jau 
neatsiliko nuo draugų. 

Į mokyklą Igor nuėjo kartu su 
bendraamžiais, tačiau rašyti prieš 
tai galėjo tik koja. Mes su mokytojais 
aptarinėjome, ar etiška bus klasėje 
nusiavinėti ir kaip patogiau tokį 
mokinį pasodinti: ant grindų ar ant 
suolo viršaus? 

Protezavimo institute Igor pa
darė specialią rašymo priemonę, 
tačiau vėl iškilo problema: jos nei 
užsidėti, nei nusiauti be pagalbos 
nebuvo įmanoma. Be to, joje vis kas 
nors gesdavo. Tad, dideliam Igorio 
džiaugsmui, ir šis protezas nukelia
vo į spintą. Matyt, gamta, sukur
dama Igorį tokį, koks jis yra, pati 
pasirūpino rankų „kompensacija": 
kojomis jis naudojasi ne blogiau nei 
mes rankomis. 

Tačiau atsirado dar viena bėda: 
teko gydyti įgimtą kulšies išnarą. 
Dvi operacijos sutrukdė dvejus 
mokymosi metus. 

Sunkiais 90-aisiais mes „dezer
tyravome" iš srities šiaurės į pietinę 
jos dalį — į gimtinę, prie žemės ūkio. 
Pasistatėme didelį namą, kuriame 
gyveno net 15 žmonių. Igoris puikiai 
prisitaikė prie kaimo sąlygų. Jis 
visur suspėdavo: dalyvauti statybo
je, padėti darže, šį tą traktoriuje 
paremontuoti (kol traktorininkas 
pietaudavo), ir su arklininku nak
tigonėje pabuvoti. O prie upės per 
dieną spėdavo sulakstyti net po kelis 
kartus, todėl greitai tapo plaukimo 
rekordininku tarp vietinių paauglių. 
Ypač jį domino technika. Kokių tik 
„modifikacijų" nepatyrė jo dviratis! 
Paskui ėmėsi motociklo, bet čia jau 
aš pasakiau: „Tik per mano lavoną!" 
Tada, pavaduodamas tėvą, pradėjo 
remontuoti šeimos mašinėlę. Būtų 
galėjęs ją ir vairuoti, tik berniukui 
teisių neduoda. „Kokia neteisybė, — 
nusivylęs sakė Igoris. — Neturin
tiems kojų — duoda, o be rankų — 
ne!" O juk jis seniai sugalvojo, koks 
mašinos modelis tiktų tokiems žmo
nėms. Iš tiesų, kai pagalvoji, — koks 
inžinierius galėtų geriau jausti, kas 
patogiau tokiam vairuotojui, nei jis 
pats? 

Paskui mes persikėlėme gyventi 

Brangiam broliui 

A t A 
PRANUI BALTAKIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą J. E. Vysku
pui PAULIUI BALTAKIUI, OFM, visai BALTAKIŲ 
šeimai ir artimiesiems. 

Vašingtono Sendraugiai Ateitininkai 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros pirmininkui 

A t A 
JULIUI KUZUI 

mirus, reiškiame užuojautą žmonai HILDAI ir visai 
šeimai. 

Vytautas Bildušas ir Viktoras Motušis 
A.L.T. Sandaros atstovai ALTo valdyboje 

į Tiumenę. 
Įsijungti į didelio miesto gyveni

mą Igor jau buvo nelengva, atėjo 
paauglystės amžius su šio tarpsnio 
psichologiniais kompleksais. Buvo 
karčių, net labai karčių akimirkų. 
Sūnus tapo uždaresnis, atšiauresnis, 
tačiau ir toliau siekė būti sava
rankiškas. Kai jam sukako 17, jau 
buvo išsikovojęs teisę gyventi sa
varankiškai. 

Savo tikrąją darbinę veiklą, už 
kurią gaudavo atlyginimą, Igor 
pradėjo dar gyvendamas kaime. Pra
džioje moksleiviškų atostogų metu 
ėmėsi teritorijos tvarkymo darbų. 
Paskui vietos ūkininkas jam pasiūlė 
garažo sargo pareigas. O šeimai per
sikėlus į miestą, jis ėmėsi kompiu
terių ir automobilių. Kaip tai daro? 
Stebėdamas jo darbą, kiekvienas 
pasako: „svarbiausia ne rankas, o 
gerą galvą turėti!" 

Kartą gatvėje Igor sustabdė ne
pažįstamas. Pasisakė esąs treneris, 
dirbąs su neįgaliaisiais, ir pakvietė 
lankyti užsiėmimus. O po poros sa
vaičių man ėmė skambinti ne tik jis, 
bet ir kiti lengvosios atletikos trene
riai: „Vaikino puikūs duomenys! 
Gaila, jo nespėjome paruošti paro-
limpiadai Sidnėjuje, bet svarbu, kad jis 
tobulintųsi toliau", — sakė jie. 

Ir Igor tobulinosi. Atkakliai, 
nuolat. Jis dukart tapo Rusijos 
lengvosios atletikos čempionu, išvys
tė raumenis, išmoko savigynos būdų. 
Dabar ne tik jis pats, vaikščiodamas 
bet kuriuo metu mieste, nejaučia 

baimės, bet ir aš tapau kur kas 
ramesnė suvokusi, jog mano sūnus 
nėra toks pažeidžiamas, kaip kai 
kam atrodo. 

O antroji Igor stichija taip ir liko 
vanduo. Pagerino plaukimo greičio, 
nuotolio rekordus. Treniruotės metu 
po 10 kilometrų nuplaukia! Jis 
sukūrė savą plaukimo stilių ir buvo 
pramintas „Tiumenės delfinu". 
Atėnų parolimpinėse žaidynėse Igor 
pasiekė net tris pasaulio rekordus, 
iškovojo aukso ir sidabro medalius. 

Manau, žmonės supranta, kaip 
aš didžiuojuosi savo sūnumi. Tačiau 
negaliu negalvoti ir apie kitus 
panašių bėdų turinčius vaikus, ku
riuos teko matyti Protezavimo insti
tuto vaikų skyriuje, kai ten buvo 
sūnus. Daugumos ten gulėjusių 
tėvai savo vaikų buvo atsisakę. Ypač 
įsiminė 6 metų mergaitė, kuri, kaip 
ir Igor, mokėjo šypsotis net pro 
ašaras. Iš medikų sužinojau, jog jos 
dokumentai forminami įvaikinti 
užsienyje. Viliuosi, jog ji ten gyvena 
laimingai. Tačiau, žiūrėdama į tuos 
vaikus, tada su širdgėla galvojau (ir 
dabar tebegalvoju): ką jaučia tėvai, 
atsisakę padėti savo vaikui, kai ta 
pagalba jam mirtinai reikalinga? 
Juk atstumtą vaiką gyvenime slegia 
ne vien jo negalia: ilgainiui jie su tuo 
apsipranta, prisitaiko. Bet artimiau
sių žmonių išdavystė vaikus slegia 
kur kas sunkiau ir neatlėgsta iki 
amžiaus pabaigos. Kas netiki — 
tepasiklausia jų pačių! 

„Klaipėda" 

AUTOMOBILIAI IŠGELBĖS GYVYBĘ 
Kuriant ateities automobilius 

daug dėmesio bus skiriama pėsčiųjų 
saugumui. Bus panaudotos naujos 
technologijos, o jų tikslas - kuo ma
žiau sužaloti žmones, kurie gali būti 
sužeisti eismo įvykių metu. 

Amortizatoriai ateities auto
mobiliuose gali būti daug elas-
tingesni, susidūrimo metu kapotas 
atsidarys arba virs „pagalve", ma
žinančia smūgį. Kai kuriuose iš 
brangesnių modelių bus įdiegti 
sudėtingi jutikliai, kurie ne tik pa
dės nustatyti pėsčiąjį automobilio 

kelyje, bet ir išvengs susidūrimo bei 
patys perims stabdymo ir vairavimo 
vadžias, jei vairuotojas nepastebės 
kliūties. 

Šie pokyčiai automobilio įran
goje būtini tam, kad būtų vykdomi 
Europos pėsčiųjų apsaugos įstatymo 
reikalavimai. Nuo praėjusių metų 
naujieji automobiliai turi būti pa
gaminti taip, kad žmogus, į kurį 
automobilis rėšis 24.86 mylios per 
valandą greičiu, turėtų 50 proc. ga
limybę išvengti rimtų kojos sužei
dimų. 

2010 metais šis rodiklis turi 
išaugti iki 80 proc. Nuo praėjusių 
metų spalio naujieji automobiliai lei
džia pėstiesiems išvengti rimtų arba 
mirtinų galvos sužeidimų, kai auto
mobilis juo kliudo lėkdamas 21.75 
mylios per valandą greičiu. 

2010 metais automobilis turės 
išlaikyti tuos pačius standartus, 
tačiau greitis jau kitas - 24.85 
mylios per valandą. Didžiosios Bri
tanijos kelių policijos vadovai, nors ir 
sveikina šiuos pokyčius, tačiau sako, 
kad jie buvo reikalingi jau seniai. 

Gamintojai jau dabar automobi
liuose montuoja kai kuriuos įrengi
nius, susijusius su naujomis tech
nologijomis. Tačiau klausimas, ar 
naujieji reikalavimai užtikrins sau
gumą keliuose, lieka atviras. Jei 
automobilis kliudo vaiką, smūgis 
tenka galvai. Tačiau automobilių 
pramonė baiminasi kažką keisti, nes 
naujoji kapoto konstrukcija gali 
paveikti automobilio stilių. 

„Klaipėda" 
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• Elena Barauskaitė-Lapinskie-
nė, eidama 84-uosius metu, staiga 
mirė š. m. kovo 14 d. California. Lai
dojama bus Čikagoje, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Plačiau apie lai
dotuves bus pranešta vėliau. 

• 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". 

• L S S skautininkių/vyr. skaučių 
draugovės „Sietuva" sueiga įvyks 
šeštadienį, kovo 18 d., 1 vai. p.p. 
PLC posėdžių kambaryje. Visos na
rės ir viešnios kviečiamos dalyvauti. 
Tuo pačiu pranešame, jog balandžio 
mėn. sueiga atšaukiama. 

• K o v o 19 d., sekmadieni, 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 Daunoravi-
čius. Meninę programą atliks kank
lių ir skudučių ansamblis „Gabija", 
vadovaujamas Genės Razumienės. 
Po programos — kavutė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šioje šventėje. 

• K o v o 19 d., sekmadienį. 6 vai. v. 
Ziono evangelikų liuteronų bažny
čioje, 9000 S. Menard Ave. Oak 
Lawn, IL 60453, vyks ekumeninės 
meditacijos ir pokalbis „Dvasinis 
snaudulys ir dvasinis budrumas". 
Kviečiame visus nesustingusius! 
Klausysimės Taize liturginės muzikos, 
kalbėsimės žemiškomis temomis. 

•Balzeko lietuvių kul tūros mu
ziejuje kovo 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. dailininkės Ramunė Razevičie-
nė, Virginija Morrison ir Rasa Ibians-
kienė mokys daryti verbas. Tel. pa
siteiravimui: 773-582-6500. 

•Atei t ininkų namų valdyba 
kviečia visus atitrūkti nuo kasdieny
bės ir atvykti į Gavėnios rekolekci
jas šeštadienį, kovo 25 d. Susikau
pimą praves kun. Arvydas Žygas. 
Registracija — 9 vai. r. Bus klauso
masi išpažinčių. Susikaupimas baig
sis 4 vai. p.p. šv. Mišiomis. Prašome 
iš anksto užsiregistruoti pas Ireną 
Polikaitienę tel. 630-257-2022 arba 
e-paštu: www.jpolikaitis@aol.com 

• K o v o 26 d., sekmadienį, tuoj po 
9 vai. r. šv. Mišių Šv. Antano para
pijos patalpose vyks LB Cicero sky
riaus metinis susirinkimas, kurio 
metu bus aptarta praėjusių metų 
valdybos veikla, iždo ataskaita, nau
jos valdybos rinkimai. Valdyba 
kviečia Cicero ir apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti. Ta pačia proga 
bus renkamas LB solidarumo 
įnašas. Bus vaišės. 

•Balandžio 1 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL, kviečia į renginį „Postmo-
dernus teatras — pasaulio veidro
dis", skirtą išeivijos dramaturgo ir 
kritiko Kosto Ostrausko 80-mečio 
jubiliejui. Prof. Violeta Kelertienė 
pasakos apie dramaturgo gyvenimo 
kelią ir jo asmenybę, dr. Dalia Ci-
dzikaitė apžvelgs dramaturgo kūry
bą, teatro sambūris „Žaltvykslė" 
vaidins vienaveiksmę dramą „Gy
veno kartą senelis ir senelė...", paro
da supažindins su K. Ostrausko 

gyvenimu ir kūrybine veikla. 

•Balandžio 2 d. po 10:30 vai. ry
to Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje vaikučiai 
galės marginti margučius. Kviečia
me šeimas kartu su vaikais dalyvau
ti šv. Mišiose, o po jų ateiti į parapi
jos salę, kur vaikams vyks užsiėmi
mai, bus kavutė. Marginę tą dieną 
margučius, Velykų rytą vaikai turės 
progą juos nunešti prie altoriaus. 

•Balandžio 2 d., po 11 vai. r. šv. 
Mišių Pasaulio lietuvių centre vyks 
a. a. Onos White juvelyrinių pa
puošalų varžytinės. Ši moteris, 2005 
m. iškeliavusi Amžinybėn, visą savo 
turtą paliko Lietuvoje atstatomiems 
Valdovų rūmams. Atvykite ir pasi
naudokite proga įsigyti įvairių juve
lyrinių dirbinių (perlų vėrinių, 
auksinių, sidabrinių ir gintarinių 
žiedų, apyrankių, segių) itin palan
kiomis kainomis. Negalintys daly
vauti varžytinių dieną, papuošalus 
apžiūrėti ir savo kainą pasiūlyti (už
pildyti „Absentee Bid Form) galės 
PLC kovo 19 d. po 11 vai. r. šv. Mi
šių. Renginį organizuoja Valdovų 
rūmų paramos komitetas JAV. 

•Balandžio 9 d. — Verbų sekma
dienį, 1:30 vai. p.p., Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje skam
bės prancūzų kompozitoriaus Theo-
dore Dubois sakralinė kantata „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai". 
Programoje dalyvaus: solistai Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, 
Linas Sprindys, Algimantas Bar-
niškis, vargonininkė Solveiga Palio
nienė ir smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė bei fleitistė Deborah Ver-
done. Ruošia LB Lemonto apylinkės 
valdyba. Bilietus prašome užsisa
kyti tel. 708-974-0591. 

• Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje balandžio 22 d., šeštadie
nį, 4 vai. p.p. rengiama dvasinės 
atgaivos popietė. Joje susitiksite su 
„Lietuvių balso" knygos konkurso 
pirmos premijos laureate dr. Aldona 
Vasiliauskiene, kuri atvyksta iš Lie
tuvos. Popietę organizuoja LB Kul
tūros taryba, ALTas ir Romos kata
likų federacija. 

• Š i ų metų du pirmuosius ge
gužės mėnesio savaitgalius vyks 
rinkimai į JAV LB XVIII Tarybą. 
Asmenys, norintys kandidatuoti į 
tarybą, prašome skambinti JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos rinkimų 
komisijos pirmininkei Aušrelei Sa
kalai tei tel. 630-243-6302 arba su
sisiekti su savo apylinkės pirmi
ninku/e. Anketas reikia pristatyti 
iki kovo 19 dienos. 

• K o v o 19 d., sekmadienį, po 9 
vai. r. šv. Mišių Ateitininkų namuo
se įvyks ateitininkų sendraugių 
susirinkimas. Jame bus pristatytas 
2005-2006 metų veiklos iššūkis: „Gy
venkime, kurkime, veikime per Kris
tų". Kun. Kęstutis Trimakas bus 
pagrindinis kalbėtojas tema „Dina
miškasis ateitininkijos trikampis". 
Po paskaitos komentuos Vainis Alek
sa (Literatūra ir gyvenimas), dr. 
Petras Vytenis Kisielius (Gyvybės 
kultūra ir gyvosios dvasios sąjūdis) 
ir dr. Linas ir Rima Sidriai (Gyve
nimo vertė ir šeima). Trumpą me
ninę programą atliks Aldona Zails-
kaitė ir Nerijus Šmerauskas. Muzi
kiniai intarpai parinkti Dariaus 
Polikaičio. Ateitininkai ir lietuviškoji 
visuomenė kviečiama dalyvauti. 

KOVO 19 D , SEKMADIENĮ, 2 VAL P P 
JAUNIMO CENTRE ĮVYKS 

ŠEIMŲ TEATRO SPEKTAKLIS 

Iš Toronto atvyksta 

naujas teatro 

sambūris 

„Žalios lankos 
kuris atveža spektaklį 

„Bulvinė pasaka" 

#/ 

Pjesę parašė 
Daiva Čepkauskaitė, 

režisavo 
Daiia Botyrienė 

Ypač kviečiame vaikučius 
su tėveliais 

Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija „Žalios lankos" 
vaikučius ir jų tėvelius kviečia \ ypatingą renginį — režisierės Daivos 
Botyrienė s spektakli „Bulvinė pasaka". Tai spektaklis skirtas dideliems 
ir mažiems, norintiems geriau pažinti juos supanti gražų, stebuklingą, 
spalvotą ir nuotykių kupiną pasauli. Siame renginyje, skirtame visai 
šeimai, išvysite nepaprastą istoriją, kuri jus perkels \ fantazijos kara
lystę. Jos herojai mums visiems gerai pažįstami. Ššš...tik paklausykit... 
Ar esate pagalvoję, kas nutinka namuose jums išėjus ar miegant? Gal 
žaislai ir daiktai atgyja? Kas vyksta jų mažame pasaulyje? Ši stebuklin
ga istorija apie tai. Kviečiame visus i „Bulvinę pasaką". Bilieto kaina — 
10 dol., vaikams iki 10 m. nemokamai. 

Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad kandidatų iškėlimo 
laikas pratęsiamas iki kovo 29 d. Visi lietuviai, vyresni nei 18 metų, 
norintys kandidatuoti į LB tarybą turi užpildyti kandidato sutikimo ir 
siūlymo lapą ir, surinkę 10 siūlytojų, pristatyti savo apygardos rinkimų 
komisijai iki kovo 29 d. Anketą galima gauti savo apygardos rinkiminė
je komisijoje, internetiniame puslapyje 

www.Lietuviu~Bendruoinene.org 
arba rašyti vyr. rinkimų komisijai elektroninį laišką adresu: 

tarybosrinkimai@yahoo.com 
Taip pat pranešame, kad JAV LB XVIII Tarybos rinkimai vyks visą 

gegužės mėnesį. Kvieskime visus lietuvius dalyvauti rinkimuose — tai 
visų mūsų teisė ir pareiga. Jūsų balsai duos balsą mums! 

• Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL, kovo 25 d. 7 vai. v. malo
niai kviečia I Ramunės Razevičienės 
grafikos ir mišrios technikos darbų 
parodos atidarymą. Atidaryme daly
vaus darbų autorė. Paroda vyks iki 
balandžio 15 d. Tel. pasiteiravimui 
773-582-6500. 

•Dėmesio! Lietuviu fondo pa
ramos prašymų anketos, kaip ir kas
met, bus priimamos iki balandžio 15 
d. Anketas galite rasti apsilankę LF 
internetinėje svetainėje www.lith-
fund.org Lietuvių fondo adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

• Lietuvių operos va ldybos 
pirmininkas Vaclovas Momkūs pri
mena, kad asmenys, aukoję 250 dol. 
operos „Pilėnai" pastatymui, gauna 
2 bilietus į operos spektaklį ir du 
pakvietimus į sukaktuvinį pokylį. 
Maloniai prašome apie dalyvavimą 
pokylyje pranešti valdybos pir
mininkui tel. 773-925-6193. 

•Lietuvių operos 50-ties metų 
sukakties minėjimo renginiai pra
sidės apžvalgine paroda, kurios 
atidarymas įvyks šeštadienį, ba
landžio 8 d., 4 vai. p.p. Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. 

Claremont Ave., Chicago. Parodos 
atidaryme kalbės buvęs ilgametis 
Lietuvos generalinis konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza. Bus pagerbti 
mirusieji Lietuvių operos nariai. 
Meninę programą atliks smuiki
ninkė Linda Veleckytė. Parodoje 
matysite Jono Tamulaičio, kitų fo
tografų nuotraukas ir kitus eks
ponatus. Operos valdyba maloniai 
kviečia gausiai dalyvauti parodoje, 
pabendrauti ir pasidalinti Lietuvių 
operos praeities prisiminimais. Pa
roda tęsis iki balandžio 30 d. 

• J u o z a s Ardys, Fairview, PA, 
atsiuntė Draugo fondui dalį savo ak
cijų, kurias pardavus jo įnašas buvo 
papildytas 663.16 dol. Draugo fondo 
iždininkas dėkoja Juozui Ardžiui už 
jo dosnią auką. Dabar jo įnašas 
Draugo fonde siekia 963.16 dol. 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais* 
įmokėjimais ir prieinamais 

nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

http://www.jpolikaitis@aol.com
http://www.Lietuviu~Bendruoinene.org
mailto:tarybosrinkimai@yahoo.com
http://www.lith-
http://fund.org

