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Baltarusi ja neįsileido šešių Seimo narių 

A. Lukašenka apsuptas savo generolų. 

Viln ius , kovo 16 d. (BNS) — 
Baltarusijos režimas neįsileidžia še
šių šios šalies prezidento rinkimus 
susiruošiusių stebėti Seimo narių. 

Baltarusijos vizų negavo opozi-

Baltarusi jos Prezidentūros nuotr. 

ciniai konservatoriai Rasa Juknevi
čienė, Egidijus Vareikis, Emanuelis 
Zingeris, Audronius Ažubalis bei val
dantieji socialdemokrate Birutė Vė
saitė ir „darbietis" Skirmantas Pa

bedinskas. 
Dalis į Baltarusiją susiruošusios 

delegacijos narių — dešimt parla
mentarų — vizas gavo. Nepaisydami 
Minsko režimo atsisakymo įsileisti 
kai kuriuos Lietuvos Seimo delega
cijos narius, vizas gavusieji parla
mentarai nusprendė vykti stebėti 
Baltarusijos prezidento rinkimų. 

Pasak konservatoriaus A. Ažu
balio, galbūt Baltarusijos sprendimo 
neįsileisti dalies Seimo deleguotų 
parlamentarų tikslas buvo sukėlus 
konfliktą, priversti parlamentarus 
atsisakyti stebėtojų misijos. 

Ketvirtadienį į Minską stebėti 
rinkimų jau išvyko Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) keturių 
žmonių delegacija, vadovaujama pir
mininko Zenono Vaigausko. 

Baltarusijos prezidento rinki
mai, kurių laisvumu iš anksto netiki 
vietos opozicija ir užsienio demok
ratijos, įvyks kovo 19 dieną. 

Lietuvos užsienio reikalų minis
terija ketvirtadienį įteikė protesto 

A. Brazauskas 
dėl „Mažeikių 

naftos" 
neatsistatydins 

Viln ius , kovo 16 d. (BNS) — Vy
riausybė nėra numačiusi , kaip elg
sis, jeigu iš susivienijimo „Jukos" 
perpirkusi jo valdomas „Mažeikių 
naftos" akcijas, jų nesugebės par
duoti. 

„Ne, Vyriausybė nėra numačiusi 
tokio atvejo", — ketvirtadienį Sei
me per Vyriausybės valandą pareiš
kė premjeras Algirdas Brazauskas. 

A. Brazauskas pareiškė, neįma
noma situacija, jog Vyriausybė iš 
„Jukos" įsigytų Mažeikių įmonės 
akcijas ir neturė tų jų kam parduoti. 

„Ši ta ip nebus. Mes pirksime tik 
tokiu atveju, jeigu žinosime, kam 
parduosime. Tik tokiu atveju pirksi
me", — sakė A. Brazauskas . 

A. Brazauskas teigia prisiim-
siantis atsakomybę, jei „Mažeikių 
naftos" akcijų pirkimas iš „Jukos" ir 
pardavimas ki tam investuotojui bū
tų nesėkmingas. 

„Je igu pasekmės po sandorio 
bus tokios, kokios buvo 1999 metais, 
esu pasiruošęs priimti visą atsako
mybę. Ir kiekvieną kar tą man pri
minti , kokia yra mano atsakomybė, 
nebūtina", — sakė A. Brazauskas. 

Tuo ta rpu vėliau žurnalistų pa
k laus tas apie atsistatydinimo gali
mybę premjeras stebėjosi: „Iš kur iš
t r aukė te šį dalyką. Žodžio tokio ne
buvo. Klausė apie atsakomybę. O jūs 
norite atsistatydinimo? Ir aš neno
riu. Nejuokaukit , baikime šitokias 
kalbas". 

V . Uspaskichas p a d ė k o j o 
A . P a u l a u s k u i už p a r a m ą 
Vilnius, kovo 16 d. (BNS) — 

Darbo partijos (DP) vadovas Vikto
ras Uspaskichas ketvirtadienį susi
tiko su Seimo pirmininku Artūru 
Paulauskui, kuriam padėkojo už pa
ramą „darbiečių" idėjoms. 

Sis maždaug pusvalandį trukęs 
susitikimas Seimo pirmininko dar
botvarkėje nebuvo skelbtas. 

V. Uspaskichas teigė, jog susiti
kimas nebuvo planuotas, jis įvyko 
esą „einant pro šalį". 

„Atėjau į Seimą, buvo pageida
vimas susitikti trumpam pakalbėti. 

Aš norėjau padėkoti už A. Paulausko 
pritarimą Seime aptariant ES pini
gų paskirstymą. Si mūsų idėja buvo 
gana plačiai nuskambėjusi, ir aš 
džiaugiuosi, kad A. Paulauskui tai 
priimtina. Džiaugiuosi, kad pirmi
ninkas palaiko ir tai, kad nereikia 
prisirišti prie vieno 'Mažeikių naftos' 
pirkėjo, reikia konkurso būdu kuo 
daugiau 'išpešti' naudos valstybei", 
— sakė V. Uspaskichas. 

Tai jau ne pirmas iš anksto ne
skelbtas V. Uspaskicho susitikimas 
parlamente su A. Paulausku. 

Vyriausybė raginama stabdyti 
emigraciją 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) — 
Įvairioms partijoms atstovaujantys 
par lamentarai ragina Vyriausybę 
kuo skubiau imtis veiksmų, kurie 
sustabdytų Lietuvos piliečių emigra
ciją ir padėtų sugrąžinti į užsienį iš
vykusius gyventojus. 

„Žmonės išvyksta ne dėl to, kad 
ten yra gerai, o dėl to, kad čia yra 
blogai, — ketvirtadienį sakė Mišriai 
Seimo narių grupei priklausantis 
Henrikas Žukauskas. — Sudaryki
me geras sąlygas — niekas neva
žiuos. Sudarykime labai geras sąly
gas — visi grįš". 

Anot H. Žukausko, Vyriausybė 
turėtų peržiūrėti savo 2004-2008 
metų programą ir imtis žingsnių, 
kurie, be kita ko, padėtų pakelti gy
venimo lygį Lietuvoje, sutvarkyti 
„kvailus finansinius dalykus dėl 

Henrikas Žukauskas 
Eltos nuotr 

dvigubo apmokestinimo". 
Savo ruožtu socialdemokratas 

Algirdas Paleckis pabrėžė, jog vals
tybė, Nukelta \ 6 psl. 

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

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

notą Baltarusijos ambasadai Vil
niuje dėl šios šalies sprendimo neiš
duoti vizų šešiems Seimo nariams, 
planavusiems vykti į Baltarusiją 
stebėti prezidento rinkimų. 

Ketvirtadienį Seime užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis 
vizų neišdavimą parlamentarams ir 
dėl to susidariusią situaciją pavadi
no „skandalinga". 

Lietuvos diplomatijos vadovas 
pridūrė, kad „su tuo negalima taiks
tytis, mūsų reakcija bus labai aštri". 

Siame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Musulmonai kritikos 
nemėgsta. 
Ir mano akmenėlis. 
Atviru durų diena 
Vasario 16 gimnazijoje. 
Valdovų rūmų paramos 
komiteto JAV veikla. 
Kovo 11-oji — mūsų 
valstybės pavasaris. 
Dar apie sportą. 
Dėl lietuviškų 
internetinių svetainių. 
Pažintis su 
Janina Lapinskaite. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.862 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

/ / BULLS" PRALAIMĖJO 
PRIEŠ „PISTONS / / 

Trečiadienį, kovo 8 d., Auburn 
Hills, MI, įvyko tarpmiestinės krep
šinio žaidynės — jau 60-osios šį 
sezoną — kurias stebėjo per 22,000 
žiūrovų „Palace" stadione, o per 
kabelinę TV žiūrovai j a s matė 
įvairiose pasaulio šalyse. Čikagos 
penketukas , ,,Chicago Bulis", ku
riame žaidžia lietuvis Darius Son
gaila, pralaimėjo „Detroit Pistons" 
komandai 101:106 (24:17, 24:24, 
16:27, 37:38). 

Už Čikagą žaidęs lietuvis Darius 
Songaila aikštėje praleido 19 minu
čių ir pelnė 4 taškus (2/8 dvitaškių). 
Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, 
atliko gerą perdavimą, 2 kar tus su
klydo ir 3 sykius prasižengė. Kiti 
,,Bulis" komandos žaidėjai pasižy
mėjo taip: Ben Gordon — 28 tšk., 
argentinietis Andrės Nocioni 23 tšk., 
Kirk Hinrich — 11, Luol Deng ir 
Chris Dulion po 9 tšk., australas 
Luke Schenscher, pirmą kartą pa
sirodęs „Bulis" komandoje, aikštėje 
praleido 4:30 min., bet taškų nepel
nė. 

,,Pistons" komandoje gerai pa

sirodė Chauncey Billups — 27 tšk., 
Rasheed Wallace — 25 tšk., Richard 
Hamilton — 24, Tayshaun Prince —10, 
argentinietis Carlos Delfino — 2 tšk. 

Kadangi rungtynės vyko Det
roite, vietinių krepšinio sirgalių bal
sai ir garsus savo komandos palai
kymas taip pat prisidėjo prie „Pis-
tons" laimėjimo. 

Rūbinėje po rungtynių Darius 
Songaila buvo nepatenkintas pra
laimėjimu, tačiau vyriausias trene
ris Scott Skilęs gyrė jo pastangas 
komandiniame žaidime, kur 38 mi
nutes vadovavo „Bulis" penketukas, 
ypač žaidėjai, atėję „nuo suolo", ta
čiau jaunesnė „Bulis" komanda buvo 
priversta nusileisti labiau prityru
siai ir susižaidusiai Detroit „Pis-
tons" komandai. 

Balandžio 2 d. Čikaga žais prieš 
„Indiana Pacers", kur šį sezoną nau
joko rolėje reiškiasi Šarūnas 
Jasikevičius, kovo mėn. šventęs savo 
30-ąjį gimtadienį. Lietuviai yra 
užsisakę 1,000 vietų stebėti šias 
rungtynes ir palaikyti savo žaidėjus. 

Algis Zaparackas 

GERIAUSIŲJŲ TITULAI 
Kauno sporto halėje vykusioje 

Lietuvos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) „Žvaigždžių dienos" šventė
je varžytasi dėl taikliausios snai
perės ir „oro karalienės" titulų. Sep
tynios krepšininkės išmėgino rankos 
taiklumą tritaškių konkurse. Finale 
dėl taikliausios snaiperės titulo 
susigrūmė Klaipėdos „Lemmin-
kainen" žaidėja Diana Anužienė ir 
Marijampolės „Arvi" žaidėja Milda 
Sauliūtė. Abi krepšininkės įmetė 
vienodai — po 19 — taškų, todėl 
joms finalinį metimą teko pakartoti. 
Sėkmė lydėjo D. Anužienę, surin
kusią 22 taškus. Varžovė nuo jos ir 
pagrindinio prizo atsiliko vos vienu 
tašku. 

„Oro karaliene" pripažinta, 
„LKKA-Kaunas" žaidėja Birutė Ra-
čaitė. J i finale susigrūmė su 
„LKKA-Kaunas" žaidėja Kornelija 

Balčiūnaite bei Klaipėdos „Lemmin- giausia žaidėja — Eglė Šalčiūtė iš 
kainen" krašto puolėja Karolina Marijampolės „Arvi". LMKL 
Baltrušaityte. „Žvaigždžių diena" Kaune vyko 

Pagrindinis renginio akcentas pirmą kartą. 
— „Žvaigždžių rinktinės" ir „Super- (Elta) 
berniukų" rungtynės, pasibaigusios 
rezultatu 54:49. „Super-
berniukų" komandą su
darė žinomi Lietuvos 
pramogų verslo, muzi
kos, politikos pasaulio 
atstovai. Po rungtynių 
paskelbti naudingiausi 
žaidėjai ir „supermer-
gaitė". Pastarąja tapo 
„LKKA-Kaunas" krep
šininkė Rasa Žeman-
tauskai tė . Naudingiau
siu žaidėju pripažintas 
„Superberniukų" koman
dos kapitonas Jogaila 
Morkūnas, o naudin-

„Oro karaliene" pripažinta „LKKA-Kaunas" žaidėja 
Birutė Račaitė. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

ŠALFASS praneša 

2006 m. Š. Amerikos Lietuvių plaukimo pirmenybės 
2006 m. Šiaurės Amerikos Lie

tuvių plaukimo pirmenybės įvyks 
2006 m. gegužės 20 d., šeštadienį, 
Marmion Academy, 1000 Butterfield 
Road, Aurora, IL. Rengia — Čikagos 
ASK „Lituanica". Baseinas yra 25 
jardų ilgio ir turi 8 plaukimo takus. 
Varžybas praveda ŠALFASS plauki
mo komitetas. 

Varžybų pradžia — 3:30 vai. p.p. 
Registracija ir apšilimas — nuo 3 
vai. p.p. Varžybos vyks šiose gru
pėse: vyrų ir moterų (17-24 metų 
imtinai): senjorų — vyrų ir moterų 
(25 m. ir vyresnių); berniukų ir mer
gaičių — 15-16 m., 13-14 m.. 11-12 
m . 9-10 m . 7-8 m ir 6 m ir jaunes

nių. Klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. 

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Estafečių 
taip pat nebus. Dalyvauti kviečiami 
visi lietuvių kilmės plaukikai. 
Dalyvių skaičius neapribotas. 

Dalyvių registracija iki 2006 m. 
gegužės 13 d. imtinai pas varžybų 
vadovą šiuo adresu: 

Algis Norkus , 3 Hardwick 
Ct., Aurora, IL 60506, USA. Tel. 
630-466-4661 n a m ų ir 708-651-
1052 darbo; Fax: 630-897-5084; EI. 
pa š t a s norkuskmn@aol.com 

Išsamią informaciją gauna spor
to klubai ir mums žinomi plaukikai. 

Suinteresuoti p laukikai , p rašomi 
kreiptis į Algį Norkų. 

Papildomi ryšiai: Mrs. Cathe-
rine Jo tau tas , Kanados l ietuvių 
plaukikų koordinatorė, tel. 905-457-
7664; EI. paštas: 

Caromire@sympatico.ca 
Arvydas Barzdukas (JAV rytuo

se) tel. 703-560-1410. Algirdas Biels-
kus (ŠALFASS plaukimo koordina
torius) tel. 440-833-0545. 

Šios varžybos yra dalis 56-ųjų 
ŠALFASS žaidynių, vykstančių tą 
patį savaitgalį Čikagoje. 

ŠALFASS-gos centro valdyba 
ŠALFASS-gos plaukimo 

k o m i t e t a s 

Lietuviai, žaidžiantys NBA krepšinio 
lygoje: „Indiana Pacers" komandoje 
— Šarūnas Jasikevičius; „Cleveland 
Cavaliers" — Mykolas Andriuškevičius. 
„Cavaliers" komandoje jau kelinti 
metai žaidžia ir Žydrūnas llgauskas, o 
su Čikagos „Bulis" krepšininkais pir
mus metus žaidžia Darius Songaila. 

John Grigaičio nuotraukos 

Daug iau sporto žinių 
skaitykite 9 psl. 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 
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Užsakant į Lietuva.: 

Oro paštu 
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Reguliariu paštu 
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Tik šeštadienio laida oro paštu 
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Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 
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IR MANO AKMENĖLIS 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Sunku būtų paneigti, jog viena 
svarbiausių Lietuvos Atgimimo 
prielaidų buvo Gorbačiov paskelbtas 
persitvarkymas (perestrojka — rus). 
Ir ne tik Lietuvoje — sparčiai stei
gėsi liaudies frontai kitose respub
likose. Berods, pirmieji buvo estai, 
įsteigę Estijos Liaudies frontą ir 
paskelbę Estijos nepriklausomybės 
deklaraciją 1988 metų vasarą. Lie
tuva taip pat sukruto. 1988 m. bir
želio 3 d. Lietuvos Mokslų akademi
jos aktų salėje buvo sukviestas 
mokslo ir visuomenės atstovų savo 
sudėtimi labai margas susirinkimas, 
kuriame buvo nutarta įkurti Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdį, turėsiantį 
paspartinti ir palengvinti perestro
jka Lietuvoje. Ir jau birželio 24 d. 
Katedros aikštėje įvyko pirmasis 
Sąjūdžio mitingas, kurio svarbiau
sias akcentas buvo V. Landsbergio 
kalba. 

Jo kalba, vėliau paskelbta laik
raštėlyje „Sąjūdžio žinios" ir kituose 
Sąjūdžio leidiniuose pavadinimu 
„Profesorius Landsbergis kalba Lie
tuvai", buvo tas atsparos taškas, ku
ris ilgam laikui nustatė lietuvių 
tautos tikslą — Nepriklausomybės 
siekimą. Sąjūdyje ilgą laiką nebuvo 
vieningos veiklos. Akylesnis stebė
tojas būtų galėjęs įžvelgti, jog gru
miasi dvi srovės — talka Gorbačiov 
ir komunistų partijai iš vienos pusės 
ir siekimas ištrūkti iš sovietinės 
okupacinės sistemos. Kurį laiką Gor
bačiov šalininkai turėjo persvarą. 
Tačiau, atleidus varžtus, srauni gy
venimo upė sugriovė ir nunešė dirb
tinai pastatytas naująsias užtvaras. 
Viršų paėmė Nepriklausomybės sie
kimas. 

1988 m. rugpjūčio 23 d. Vingio 
parke, Vilniuje, į Sąjūdžio mitingą, 
skirtą paminėti gėdingam Molotov 
— Ribbentrop suokalbiui, susirinko 
jau 300,000 žmonių. Atrodė, jog visa 
Lietuva susirinko pareikšti savo 
valios. Jau pirmajame Sąjūdžio su
važiavime, įvykusiame 1988 m. spa
lio 22—23 d., nebeliko jokių abejo
nių, jog Lietuvai reikia ne suvere
niteto SSRS sudėtyje (kas buvo la
bai įkyriai peršama), o tikros Ne
priklausomybės. 

Sąjūdžio suvažiavime buvo iš
rinktas vadovaujantis organas — 
Sąjūdžio Seimas, kuris savo ruožtu 
išsirinko Sąjūdžio Seimo tarybą. 
Įdomu, kad tarybos rinkimuose gana 
atkakliai susirėmė grupuotės — Vil
niaus ir Kauno, kurios ryškiai sky
rėsi savo nusiteikimu. Kauniečiai 
buvo ryžtingesnių veiksmų šalinin
kai ir atvirai demonstravo savo 
skepticizmą perestrojkos atžvilgiu. 
Vilniečiai buvo kur kas santūresni, 
jie primindavo, jog sovietinis žvėris 
anaiptol nėra praradęs kraujo troš
kulį, ir pageidavo, kad tikslo būtų 
siekiama atsargiau. 

Daugelis Lietuvos žmonių Są
jūdžiu netikėjo, sakydami, kad tai 
yra komunistų partijos ir KGB kū
dikis. Mano nuomonė, buvo tokia pa
ti, tačiau vėliau išaiškėjo, kad tokia 
nuomonė buvo klaidinga. Be abejo, 
Sąjūdžio Seime ir taryboje buvo žmo
nių, kurių pareiga buvo kontroliuoti, 
kad Sąjūdžio veikla nenukryptų 
komunistų partijai nepageidautina 
linkme. Ryšys tarp Sąjūdžio Seimo 
tarybos ir LKP Centro komiteto 
biuro Sąjūdžio veiklos pradžioje bu
vo labai stiprus. Taryba posėdžia
vo, labai dažnai posėdžių metu vyk
davo audringi debatai. Labai dažnai 

po posėdžio jo dalyviai eidavo į 
netoliese esantį LKP Centro komi
tetą ir ten derindavo požiūrius. Tai 
patikdavo toli gražu ne visiems 
Seimo tarybos nariams. 

Mirus keliems LTSR Aukščiau
sios Tarybos deputatams, įvyko 
daliniai rinkimai, kuriuos laimėjo 
Sąjūdžio kandidatai, gavę galimybę 
dalyvauti paskutiniojoje jos sesijoje, 
kuri įvyko praėjus mėnesiui po Są
jūdžio suvažiavimo. Kaip tik tada ir 
paaiškėjo, apie ką tardavosi bend
ruose posėdžiuose A. Brazausko va
dovaujamas LKP CK biuras ir Sąjū
džio Seimo tarybos atstovai. Buvo 
susitarta, kad bus panaikintas 
LTSR Konstitucijos 6 straipsnis, 
kuris skelbė, jog komunistų partija 
yra vadovaujanti ir vairuojanti jėga, 
ir bus priimti du nauji straipsniai — 
vienas nustatysiantis, jog Lietuvos 
TSR įstatymai turi viršenybės galią 
prieš SSRS įstatymus (iki tol buvo 
priešingai), o kitas —jog viskas, kas 
yra Lietuvos teritorijoje, jos žemės 
gelmėse ir virš jos, yra Lietuvos 
nuosavybė. Be viso to dar buvo susi
tarta, jog būsimoje LTSR Aukš
čiausiosios tarybos sesijoje estų 
pavyzdžiu bus priimta Lietuvos 
nepriklausomybės deklaracija. 

Taip ir liko neaišku, kodėl A. 
Brazauskas sulaužė susitarimą, ir į 
sesijos dienotvarkę neleido įtraukti 
sutartų klausimų. Aišku tik viena, 
— arba jis išsigando Maskvos reak
cijos, kuri, tiesa sakant, galėjo būti 
labai griežta, arba jis apie pasiektus 
su Sąjūdžiu susitarimus pranešė 
Maskvai, ir Gorbačiov kategoriškai 
jam uždraudė pasiduoti Sąjūdžio 
siekiams. 

Aukščiausiosios Tarybos sesija 
buvo labai audringa. Nieko nepadėjo 
Sąjūdžio deputatų (V. Landsbergio, 
K. Motiekos, Z. Vaišvilos) argumen
tai. Tačiau tai buvo jau paskutinė 
LKP pasiekta pergalė, labai greitai 
pavirtusi pralaimėjimu. Charakte
ringa, kad aplink Aukščiausiosios 
Tarybos pastatą buvo susirinkę la
bai daug žmonių, kurie laukė kaip 
pasibaigs balsavimas dėl konsti
tucinių reformų. 

Nieko nepadėjo Sąjūdžio pas
kelbtas raginimas sesijos depu
tatams susirinkti ir priimti tokius 
tautai svarbius susitarimus — parti
nė drausmė, o gal paprasčiausia 
baimė laikė, sukausčiusi sovietinių 
deputatų valią ir neleido jiems atsi
gręžti veidu į tautą. 

Sąjūdžio Seimo taryba keletą 
dienų posėdžiavo bemaž be pertrau
kos. Apie tai sužinojęs, nuspren
džiau, jog Sąjūdžio vadovams reikia 
padėti. Sėdęs prie rašomosios maši
nėlės, Sąjūdžio Seimo tarybos vardu 
parašiau griežtą protesto projektą, 
kurį adresavau LKP Centro komite
tui. Tame projekte sugėdinau, jog, 
mes, atmetę Lietuvos Nepriklauso
mybės deklaraciją, išdavėme did
vyrišką estų tautą, pareiškiau nepa
sitikėjimą Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku L. Šepečiu bei jos prezi
diumo pirmininku A. Astrausku ir 
pareikalavau, kad abu atsistatydin
tų iš užimamų pareigų. Pareiškiau 
taip pat nepasitikėjimą ir A. Bra
zausku, bet paprašiau jį laikinai 
likti savo poste, kadangi, didelei 
lietuvių tautos nelaimei, ji neišsi-
ugdė savo dvasios kunigaikščių. 

Trumpame laiške pavedžiau vi
sas teises (protestą priimti, atmesti, 
redaguoti) Sąjūdžio Seimo tarybai. 
Tačiau nepasitikėjimas manyje bu
vo labai didelis, nieko iš tarybos 
nariu a>moniškai nepažinojau. Kad 

SES. ONA MIKAILA1TE 

Musulmonai kritikos 
nemėgsta... 

Neapykantos dykumoje pasi
girdo šaukiantis balsas — 
vienišas moters balsas. Dr. 

Wafa Sultan, gimusi ir augusi 
Sirijoje, gyvenanti JAV nuo 1989 
m., vasario 21d. dalyvavo pokalby
je su musulmonų dvasininkų iš 
Alžirijos. Pokalbį transliavo arabų 
„Al-Jezeera" TV stotis ir sukėlė 
tarptautinę sensaciją. (Pokalbis 
randamas internete.) 

Dr. W. Sultan, baigusi psi
chiatrijos studijas ir atliekanti sta
žuotę, gyvena Los Angeles apylin
kėje. Ji nuo mažens buvo išauklėta 
musulmonų tikėjime, tačiau dabar 
aštriai kritikuoja jų pažiūras ir 
elgseną. Jos manymu, dabartines 
musulmonų džihadistų kovas su 
Vakarų šalimis jokių būdu nedera 
vadinti religijų ar civilizacijų su
sikirtimu: „Tai dviejų priešingy
bių, dviejų erų konflikas. Susikir
timas civilizacijos su atsilikimu; 
civilizacijos su primityviu žmogu
mi; barbarizmo su racionalumu. 
Tai žmogaus teisių sankirta su jų 
niekinimu. Tai konfliktas tarp 
moters žeminimo iki gyvulio lygio 
ir jos nelaikymo žmogumi". 

Dėl tų žodžių musulmonų dva
sininkai ją išvadino piktžodžiauto-
ja, Islamo priešu ir griežtai ją pas
merkė. Tačiau reformų norintys 
musulmonai ją giria, kad viešai ir 
aiškiai arabų kalba pareiškusi pa
sauliui tai, ką retas musulmonas 
išdrįsta net privačiai išsitarti. 

Su aistringu užsidegimu dr. 
W. Sultan sukritikavo musulmonų 
dvasininkus, džihadistus bei poli
tikos vadus už Mahometo ir Kora
no mokymo iškraipymą. „Pasaulio 
musulmonai, — kalbėjo ji, — yra 
nusmukę į savęs gailėjimo ir smur
to sūkurį... Tik musulmonai savo 
tikėjimą gina, degindami bažny
čias, žudydami žmones ir naikin
dami ambasadas. Toks kelias re
zultatų neduos. Prieš reikalauda
mi, kad pasaulis juos gerbtų, mu
sulmonai privalo klausti savęs pa
čių, ką jie gali žmonijai gera duoti". 
Ji sako, kad ne viena tauta yra 
skaudžiai nukentėjusi, tačiau jo
kia tauta nesiveržia į gatves sprog
dinti kitatikių ar kitataučių. 

Kodėl ši moteris, saugiai 17 m. 
su savo šeima gyvenusi Amerikoje, 

su tokiu tvirtu įsitikinimu smerkia 
kovingųjų musulmonų elgseną? Ji 
prisipažįsta, kad nuo 1979 m. jos 
gyvenimas staigiai pasuko kita 
kryptimi. Savo tėvynėje Sirijoje 
studijuodama mediciną, ji išgy
veno iki pačių sielos gelmių sukrė
tusį įvykį. Vieną dieną į Aleppo 
universiteto (šiaurės Sirijoje) pas
kaitų salę įsiveržė ginkluotas 
„Musulmonų brolijos" narių būrys 
ir studentų akivaizdoje sušaudė 
profesorių. Šimtais šovinių kapo
dami jo kūną, jie rėkė: „Dievas yra 
didis!" „Nuo to momento, — pasa
koja W. Sultan, — aš praradau 
tikėjimą Dievu". 1989 m. suvyru ir 
dviem vaikais jai pavyko pabėgti į 
Ameriką. Dabar jau turi tris 
vaikus, besimokančius amerikie
čių mokyklose ir besididžiuojan
čius JAV pilietybe. 

Dr. W. Sultan rašo knygą, 
kurią vadina „Pabėgusi kalinė — 
kai Dievas tampa pabaisa" (The 
Escaped Prisoner: When God Is a 
Monster). Ji teigia pasiekusi taš
ką, nuo kurio kelio atgal nėra. Jos 
manymu, ši knyga musulmonų pa
saulį apvers aukštyn kojomis. 

Šios drąsios moters įsitikini
mai, gimę šiurpių išgyvenimų žaiz
dre, musulmonams pakiša veid
rodį, kuriame atsispindi jų aist
ringos neapykantos iškreipti vei
dai. Tai darydama, ji stato savo 
gyvybę į mirtiną pavojų, nes mu
sulmonų religija reikalauja pikt-
žodžiautojams mirties bausmės. 
Jos sąžinė, jos humaniškumas 
neleidžia aklai priimti tokių reli
ginių mokymų, kurie jaunus žmo
nes kursto žudytis Dievo vardu. 
Nenuostabu, kad savo profesiniam 
darbui dr. W. Sultan pasirinko psi
chiatrijos sritį. 

Neseniai musulmonai savo ir 
kitų šalių miestų gatvėse triukš
mingai protestavo prieš jų religiją 
įžeidžiančias karikatūras vaka
riečių spaudoje. Tačiau jiems, atro
do, sunku suvokti savo pačių de
gančią neapykantą kitų žmonių 
religiniams įsitikinimams. Dr. W. 
Sultan ypač jaudina musulmonų 
nusistatymas visą pasaulį skirsty
ti į dvi priešiškas grupes: musulmo
nus ir nemusulmonus, tuo apspren
džiant, kurie geri ir kurie blogi. 

apsidrausčiau nuo galimų netikė
tumų, abu tekstus išspausdinau tri
mis egzemplioriais ir, nuėjęs į 
Sąjūdžio būstinę, įteikiau po vieną 
K. Antanavičiui, R. Ozolui ir M. 
Laurinkui, tikėdamasi, jog mano 
projektas tikrai nebus nuslėptas. 

Kitą dieną, man pasiteiravus, 
koks mano projekto likimas, buvau 
pakviestas į tarybos posėdį. Tuo
metinis „Atgimimo" savaitraščio re
daktorius R. Ozolas man pasakė, jog 
protestą nuspręsta spausdinti arti
miausiame „Atgimimo" numeryje 
kartu (!) su redakciniu prierašu. Kai 
aš paklausiau, koks tas prierašas, R. 
Ozolas atsakė, jog neprisimena, ir 
pasiūlė paaiškinimų kreiptis į jo 
pavaduotoją Audronę Urbonaitę. 

Tik vėlai vakare man pavyko ją 
susirasti telefonu ir užduoti rūpimą 
klausimą. Ji man atsakė, j c prie
raše pasakyta, kad „Sąjūdžio Seimo 

taryba pilnai sutinka su gerb. Bur
dulio mintimis ir apgailestauja, jog 
ne ji yra šio dokumento autorė". 
Man buvo netikėtas toks reikalo po
sūkis, ir paprašiau, kad būtų pridėti 
šie žodžiai: ,,ir pasirašo kartu su 
juo". Audronė mielai sutiko tai pa
daryti, padariusi prielaidą, kad toje 
sumaištyje tai niekam neatėjo į 
galvą. 

„Atgimimo" 8-asis numeris išė
jo labai aštrus. Be Sąjūdžio buvo ir 
kitų autorių straipsniai, be pasi
gailėjimo pliekę kapituliantiškus 
lietuviškuosius komunistų partijos 
veikėjus, kurie buvo įjunkę bučiuoti 
ranką Kremliaus valdovams. Onė 
Baliukonytė pirmajame laikraščio 
puslapyje ironiškai klausė: 

Sakyk, už kiek parduodi Lietuvą? 
Už aukso gabalą, skardinį ordiną 
Ar ilgą šaukštą? 

Nukelta į 5 psl. 
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ATVIRŲ DURŲ DIENA 
Vasario 11 d. Vasario 16-osios 

gimnazijoje vyko Atvirų durų diena. 
Jos tikslas buvo supažindinti susi
domėjusius tėvus ir būsimus mo
kinius su gimnazija. Atvyko apie 150 
svečių, kuriuos bendrabučio salėje 
pasitiko G. Ručio vadovaujamas 
jaunesniųjų mokinių orkestras ir 
M. Dambriūnaitės-Šmitienės bei 
Brigitte Heidt paruošti jaunesniųjų 
klasių mokiniai su trumpais ang
liškais ir prancūziškais vaidinimė
liais. Po to direktorius A. Šmitas 
pasveikino atvykusius, trumpai pa
pasakojo apie gimnazijos tikslus bei 
darbą ir apie įstojimo galimybes. 
Taip pat jis svečiams pristatė ir gim
nazijos mokytojus. Tėvų komiteto 
pirmininkas H. J. Kock papildė 
direktoriaus pranešimą. Jo nuo
mone, tikrai verta siųsti vaiką į šią 
mokyklą, nes klasės nedidelės ir 
šalia pamokų yra įvairiausių savi
veiklos būrelių, kurie labai svarbūs 
auklėjimo procesui. Čia dviejų kul
tūrų vaikai išmoksta gyventi kartu. 
Bendradarbiavimas tarp mokytojų 
ir tėvų komiteto labai geras. 

Svečiai aplankė chemijos kabi
netą, kur mokytoja Manss demon
stravo įvairius eksperimentus, kla
sėse pasižiūrėjo R. Buechsenstein ir 
H. Herbel filmus apie gimnazijos 
gyvenimą ir praeitų metų slidinėji
mo kursus. Dailės mokytoja J. Lem-
kienė paruošė mokinių darbų paro
dą, mokytoja R. "Vomberg pravedė 
matematinius eksperimentus, o E. 
Kaufmann su savo mokinėmis paro
dė, kaip dažomi margučiai ir kaip 
audžiamos juostos. Svečiai taip pat 
aplankė kompiuterių kabinetą, gim
nazijos biblioteką, interneto kavinę 
ir gimnazijos koplyčią. Daug kas 
užlipo ir į pilies bokštą, iš kurio pasi
grožėjo apylinkėmis. Daug kas ap
žiūrėjo bendrabučius. Apie savo dar
bą svečius informavo Europos gru
pė, Globėjų būrelis, globojantis 
jaunesnius mokinius, ir Pilietinės 
drąsos iniciatyvinė grupė. Šias gru
pes globoja dr. G. Hofmann. Aštun
toje klasėje mokytoja B. Heidt su sa
vo mokiniais svečius vaišino prancū
ziškais blynais, o bendrabučio salėje 
visi galėjo pasivaišinti kava ir pyra
gais. Čia svečiai apie mokslą gimna
zijoje galėjo dar asmeniškai pasi
kalbėti su direktorių, jo pavaduotoja 
I. Greviene ir su mokytojais. 

Europos lietuvių kunigų suvažiavimo dalyviai su Vasario 16-osios gimnazijos ateitininkais, mokytojais ir mokiniais. 
Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotrauka. 

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas 

Vasario 16-oji gimnazijoje — 
dviguba šventė: Lietuvos Nepriklau
somybės diena ir mokyklos vardadie
nis. Tą dieną minėjimo gimnazijoje 
nebuvo, nes visa gimnazija dalyva
vo centriniame Vokietijos LB ruoš
tame minėjime Huettenfeld mieste
lio salėje šeštadienį, vasario 18 d. 

Iš visos Vokietijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Amerikos, Kanados, Len
kijos ir Lietuvos suvažiavusiems 
svečiams kelią rodė aukštai ant 
gimanzijos bokšto plevėsuojanti Lie
tuvos vėliava. Į mišias katalikų baž
nyčioje susirinko apie 150 žmonių. 
Mišias koncelebravo Lietuvos vys
kupų konferencijos delegatas už
sienio lietuvių sielovadai prel. E. 
Putrimas, Vokietijos vyskupų kon
ferencijos nacionalinis direktorius 
užsieniečių sielovadai kun. W. 
Miehle ir gimnazijos kapelionas kun. 
J. Dėdinas. Pamaldose dalyvavo ir 
pamokslą pasakė evangelikų kun. 
R. Baliulis. 

Minėjimą atidarė Vokietijos LB 
valdybos pirmininkas A. Šiugždinis. 
Šiais metais tai buvo ypatingas mi
nėjimas, nes buvo švenčiama Bend
ruomenės 60 metų sukaktis. 1946 m. 
Hanau stovykloje buvo įkurta lietu
vių Tremtinių Bendruomenė. Trum
pas fotomontažas minėjimo pradžio

je priminė susirinkusiems svarbiau- lėjami vokiečiai ir lietuviai mokiniai 
sius bendruomenės istorijos įvykius, krikščioniškoje ir Europos susivieni-
svarbiausius veikėjus. Minėjime jimo dvasioje. Gimnazija moko, kaip 
dalyvavo daug Europos, Vokietijos ir turi sugyventi visos Europos tautos. 
Hessen žemės parlamento narių. Mokiniai čia mokosi išsaugoti savo 
Lietuvos ambasadorius E. Ignatavi- indentitetą, kalbą bei kultūrą ir 
čius pasveikino minėjimo dalyvius gerbti kultūrines vertybes, kitų tau-
ir perskaitė Lietuvos prezidento V. tų kalbą ir mentalitetą. Čia ugdoma 
Adamkaus, Seimo pirmininko A. tolerancija. Vasario 16-osios gimna-
Paulausko, ministro pirmininko A. zija yra didžiulis tiltas tarp Vokie-
Brazausko, užsienio reikalų minist
ro A. Valionio, kultūros ministro V. 
Prudnikovo ir švietimo ministro R. 
Motuzo sveikinimus. Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
vardu kalbėjo Aurelija Jundulienė. 
Sveikinimo žodžius tarė Hessen vy
riausybės atstovas Friedrich, buvęs 
Vokietijos parlamento narys dr. K. 
Kuebler ir miestelio seniūnas W. 
Schmitt. Tada trumpus žodžius tarė 
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos 
(VLJS) pirmininkas A Šiugždinis, 
Jr. ir pasaulio LJS pirmininkė D. 
Henke. 

Pagrindinę kalbą pasakė Vokie
tijos parlamento narys dr. M. 
Meister. Jis ne tik kalbėjo apie 
Lietuvos politinius ir ekonominius 

tijos ir Lietuvos. Ją reikia būtinai 
išlaikyti. 

Meninę programą atliko Vasario 
16-osios gimnazijos mokinių ansam
blis, vadovaujamas Audronės ir 
Gintaro Ručių. 

Po minėjimo apie 600 susirinku
sių lietuvių linksminosi iki vėlyvos 
nakties. Šokiams grojo iš Lietuvos 
atvykusi legendinė grupė „Vairas". 

Europos lietuvių kunigu 
suvažiavimas 

Vasario 20—22 d. Vasario 16— 
osios gimnazijoje vyko Europos 
lietuvių kunigų, aptarnaujančių už 
Lietuvos ribų gyvenančius tau
tiečius, suvažiavimas. Jį sukvietė 

laimėjimus atgavus nepriklausomy- Lietuvos vyskupų konferencijos de-
bę, ne tik apie Lietuvos integraciją į legatas užsienio lietuvių sielovadai 
Europos struktūras ir Lietuvos prel. Edmundas Putrimas. Iš Airijos 
Bendruomenės 60 metų jubiliejų, bet atvyko kun. Egidijus Arnašius, iš 
ir apie Vasario 16-osios gimnazijos Anglijos kun. Petras Tverijonas, iš 
svarbą. Jo nuomone, gimnazija įgy- St. Peterburg kunigų seminarijos 
vendina Europos vertybes. Čia auk-

Vasar io -6 osios q i m n a / i | O s m o k i n i a i vasar io 18 d koncertuoja Huettenfeld miestelio salėje 
M Dambriunaites-Šmitienes nuotr. 

vicerektorius kun. dr. Rimas Gude
lis, iš Tilžės kun. Andrius Eidintas, 
iš Vokietijos Vasario 16-osios gim
nazijos kuratorijos narys kun. Vidas 
Vaitiekūnas ir ilgametis gimnazijos 
kapelionas kun. Jonas Dėdinas, ti
kybos mokytojas katechetas Darius 
Subačius. Konferencijoje taip pat 
dalyvavo Lietuvos vyskupų konfe
rencijos generalinis sekretorius 
monsinjoras Gintaras Grušas. 
Trumpai posėdyje dalyvavo ir iš 
Argentinos atvykęs vienuolis kun. 
Stanislovas Mikalonis, kuris ta pro
ga aplankė ir Vasario 16-osios gim
naziją, kurioje mokėsi jo motina 
Dana Žakytė — Mikalonienė. 

Kunigai išklausė vienas kitų pra
nešimus apie sielovados darbus, ap
tarė bendras problemas, susitiko su 
Huettenfeld miestelio lietuviais ir vi
sa vakarą įdomiai diskutavo ir ben
dravo su mokiniais. Vakarinėse mi
šiose dalyvavo ir vietos lietuviai bei 
mokiniai. Visų kunigų nuomone, su
važiavimas buvo labai reikalingas ir 
:. i .dingas, tik jis galėjo būti ilgesnis, 
nes nespėta aptarti visų klausimų. 

Vasario 16-osios 
gimnazijos pranešimas 
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IR MANO AKMENĖLIS 
Atkelta iš 3 psl. 
Tuo metu dar veikusi sovietinė 

cenzūra 8-ąjį „Atgimimo" numerį 
konfiskavo, bet jo žurnalistai, su
simokę su „Spaudos" spaustuvės 
darbininkais, jau išspausdintus 500 
egzempliorių išvogė. Tai sužinojusi, 
sovietinė cenzūra numerį leido pla
tinti, bet uždraudė jį siųsti į užsienį. 

Tai jau buvo didžiulė Sąjūdžio 
pergalė. Tik po dviejų mėnesių LKP 
CK biuras savo partiniame laikraš
tyje „Tiesa" paskelbė pareiškimą, 
kuriame piktinosi, kad Sąjūdyje yra 
talentingų ir gabių žurnalistų, kurie 
leidžia sau įžeidinėti respublikos va
dovus. Suprantama, kad jokios pa
vardės tame pareiškime nebuvo pa
minėtos, jų sostai vis dar buvo pa
dangėse. 

Aš anaiptol neturėjau tikslo ką 
nors pažeminti ar įžeisti. Mano tiks
las buvo nukelti „respublikos va
dovus" su jų sostais iš jų vaizduotės 
padebesių ir priversti juos pasijusti 
tokiais pat piliečiais kaip ir visi kiti. 
Kai maždaug tuo pačiu metu SSKP 
laikraštyje „Pravda" pasirodė labai 
piktas, trykštantis nežabota neapy
kanta sovietinių ideologų straipsnis, 

kuriuo V. Landsbergis ir Sąjūdis 
buvo kaltinami visais nusikalti
mais tarybų valdžiai, Sąjūdžio ir 
LKP keliai išsiskyrė visiems lai
kams. Tuoj pat Sąjūdžio Seimo tary
bos posėdyje V. Landsbergis buvo 
išrinktas nuolatiniu Tarybos pir
mininku ir tapo faktiniu Sąjūdžio 
vadovu. O iki tol Sąjūdžio Seimo 
tarybos pirmininko nebuvo ir Są
jūdžio vadovybę, siekiant maksima
liai užtikrinti demokratiją, sudarė 
triumviratas — V. Landsbergis, R. 
Ozolas ir K Antanavičius. 

Ilgainiui, po 1990 m. rinkimų, 
kai komunistų partijos veikėjai 
demokratijos sąlygomis išbandė save 
opozicijos vaidmenyje, jie tikrai ku
riam laikui tapo paprastesni ir 
demokratiškesni. Deja, tai truko 
labai neilgai. Komunistų partijai 
talkininkavo visas sovietinis ideo
loginis aparatas. Visa jo galia buvo 
nukreipta prieš „sąjūdistus" ir 
„landsbergistus". Pagrindinis taiki
nys buvo, žinoma, pats V. Lands
bergis. Dar ir šiandien dažnas kai
mo žmogus yra įsikalęs į galvą, kad 
ne kas kitas, o V. Landsbergis su
griovė kolūkius. O tiesa yra ta, kad 

Padėka 
Nuoširdžiai dėkoju Rasai Komskytei, mob. te/. 708-655-7377 

„Allstate" draudimo kompanijos darbuotojai, už visokeriopą 
pagalbą kelyje patyrus avariją, kurios metu automobilis buvo 
nepataisomai suniokiotas. Taip pat dėkoju už tarpininkavimą 
įsigyjant kitą automobilį. Nuoširdžiai ačiū. 

Vytautas Jarmolavičius 

kolūkius Vyriausybės įsakymu pa
naikino tuometinis premjeras G. 
Vagnorius ir padarė tai labai 
netikusiu būdu, į kolūkių likvidavi
mo komisijas paskyręs jų pirmi
ninkus, pavaduotojus ir agronomus. 
Ir niekas nesusimąstė, kad tuo 
metu visi kolūkių pirmininkai buvo 
profesionalūs sovietinio masto ko
munistų partijos veikėjai. Tad kam 
tenka atsakomybė už tai, kad kolū
kių turtas buvo išvogtas? 

Visa Lietuva stovėjo prie Atgi
mimo ištakų, visi dirbo savo vaikų 
laimei — gaudė kiekvieną tiesos 
žodį Sąjūdžio mitinguose, rinko 
parašus už tai, kad iš Lietuvos būtų 
išvesta sovietinė okupacinė armija, 

stovėjo Baltijos kelyje, dalyvavo 
tautos referendume, priimant ne
priklausomos Lietuvos Konstituciją. 

O žurnalistai kūrė laisvąją 
spaudą. To meto Sąjūdžio leidiniuo
se matyti, kaip išsiilgę buvome 
laisvės. Kiekvienas nešė po plytą ir 
mūrijo Laisvės rūmą. Aš taip pat 
esu laimingas, atnešęs savo ak
menėlį. 

Šiandien labai svarbu prisimin
ti, jog nepriklausomybę ne tiek 
atstatė Atkuriamasis Seimas, kiek 
atkūrėme mes visi — visa tauta, 
mes visi esame jos signatarai, todėl 
privalome ją gerbti, ir tausoti, nes ji 
— didžiausias mūsų dvasinis tur
tas. 

Žvelgiu pro autobuso langą į rudens sutemose 
skendinčius miškus, pamiškėse spingsančius 
mažus žiburėlius. Važiuoju į Alantą pas savuosius. 
Iš tolo pamatau kalnelį, nušviestą tūkstančių 
žiburėlių, susiliejančių į rausvą pašvaistę. Išlipu iš 
autobuso, einu tuščia miestelio aikšte: visi žmonės 
kapinėse, todėl čia nematyti nė gyvos dvasios. Nuo 
bažnyčios pažvelgus žemyn, atsivėrė nuostabus 
vaizdas: žvakučių ir žibintų jūra, nusileidžianti ligi 
pat Virintos, tūkstančiai ugnelių, begalinė ramybė 
ir tyla. Vien tik tarp paminklų ir tujų klaidžiojan
tys šešėliai primena, kad šioje žemėje dar yra 
gyvųjų. Atrodo, pati Amžinybė nusileido ir pasklido 
virš gyvųjų ir mirusiųjų, sujungdama visus į vieną 
bendruomenę, kad išnyko riba tarp šio gyvenimo ir 
anapusinės tikrovės. Nematomas, bet širdimi 
jaučiamas ryšys, skausmas, ilgesys, meilė, atodū
siai ir ašaros susilieję į vieną visumą, užvaldančią 
vos įžengus į šią mistine virtusią šį vakarą kara
lystę. 

Uždegu žvakutes, padedu gėles ant šaltos, juo
dos kapo žemės. Negaliu apibūdinti, ką jaučiu. 
Brangių artimųjų kaulai ten, po sunkiu drėgnu 
moliu, bet man rodosi, kad jaučiu juos šalia, pleve
nančius su žvakučių šviesa ore. Jie čia, su manimi, 
nes niekada nebuvo manęs palikę! Tai ne vėjas, tai 
jų nematomos rankos švelniai paliečia įkaitusius 
skruostus, nubraukia nejučia nuslinkusią žvarbią 
ašarėlę... Kaip aš jų pasiilgau! Kada gi pagaliau 
ateis valanda, kai šios žemės laikas sustos ir jau 
nebereikės skirtis?! O kol kas — begalinė Vėlinių 
nakties ramybė, tvyranti virš gyvųjų ir kauburėlių, 
nušviestų atminimo žvakučių, tik ilgesys ir tyli 
viltis — vėl susitikti! Įsiklausau į lengvą lapų 
šiugždesį po kojomis ir rodosi išgirstu: 

— Buvo rytas, bet ateis ir vakaras... 
Viskas praeina labai greitai! 
Bokšte prabyla varpai, šaukdami gyvuosius 

maldai už iškeliavusius. Aidas nuplaukia toli 
laukais, atsimuša tarpumiškėse. Drauge su visais 
einu į bažnyčią. Kaip gerai joje viskas pažįstama! 
Štai suolas, kuriame aš dar maža mergytė, sėdėjau 
su tėveliais ir seneliais, paveikslai, į kuriuos žvel
giau su tyru vaikišku tikėjimu... Didysis altorius, 
prie kurio suklupusi, priėmiau Pirmąją Komuniją 
— tokia tyra ir švari, tarsi Dievo Angelas! Prie šio 
altoriaus stovėjo visų mano artimųjų karstai, prieš 
palydint į bendrą Šeimos kapą... Čia ateisiu ir aš, 
prieš apsikabinant su saviškiais. Priglaudžiu kaktą 
prie šalto suolo. Tegul ašara, nejučia nuslinkusi 
skruostu, susigeria į patamsėjusi nuo laiko medį. 
Te nemato jos pašaliniai. 

* * * 

Nuo sodų bendrijos ligi autobuso stotelės 
miške — geras kilometras. Takeliu, pramin

tu kvartalinėje linijoje, vaikštau apie dvidešimt 
metų. Dar atrodo visai neseniai šiuo taku vaikščio
jo senukai mokytojai — sodo kaimynai ir vyras: jų 
visų jau nebėra! Be manęs čia niekas nebevaikšto, 
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nebent vasarą grybautojai ir uogautojai. Birus 
smėlis, sniegas ir lietus per žiemą užlygina takelį, 
tad pavasarį tenka jį praminti iš naujo! Vakarais, 
atėjusi į autobuso stotelę ir prisėdusi ant suolelio, 
žvelgiu į properšą girioje, laukdama, ar ne
šmėstelės pažįstamas šešėlis iš miške dūluojančios 
eglynų tankmės, klausausi, ar netrekštels sausa 
šakelė po kieno nors kojomis. Veltui laukčiau: 
nebent prabėga išsigandęs kiškelis ar praskuodžia 
pabaidytas šernas! Liūdna tyla, bylojanti apie lai
kinumą šioje žemėje, tvyro miglotoje properšoje. 
Pavasarį Čia kiek linksmiau: kukuoja gegutė, gęs
tant vakarui, pragysta lakštingalėlė, prieš lietų 
ulba volungė... Kai ateina ruduo, ir paukščiai pa
lieka gimtąsias vietas, čia tik ūkauja vėjai, lanksty
dami medžių šakas, barstydami ir šnarindami 
lapus... Ankstyvos sutemos, ūkanose skęstantys eg
lynai. Miškas tampa nejaukus ir gūdus. 

Prieš keliolika metų šiame miške gyveno 
briedžiai, ir ruduo neatrodydavo toks nykus. 

Kai sutikdavau jų šeimyną, galėdavau gėrėtis jų 
išdidžia laikysena, grakštumu ir grožiu. Briedžiai 
gyveno miško pakraštyje, buvo jaukūs ir nebijoda
vo žmonių, gana arti juos prisileisdavo. Vartoto
jiška žmogaus ranka pasinaudojo jų jaukumu ir 
sunaikino šį miškų papuošalą! Girdi, briedžiai 
nugraužė miškų jaunuolynus, pakenkė gamtai, bet 
patsai žmogus iškirto ištisas girias, net nesu
simąstęs kas liks kitoms kartoms! Dar ilgai teks 
laukti, kol girios Lietuvoje vėl suos! Kadaise 
Lietuvos sengirėse ganėsi ne tik daugybė briedžių, 
bet ir elnių, stumbrų ir, kaip nebūtų keista, jie 
nenugraužė miškų! Tik viską naikinanti žmogaus 
ranka sugebėjo ir žvėris iššaudyti, ir miškus 
iškirsti. 

Gražų gegužės vakarą, grįždama iš sodo, 
palengva ėjau įprastu miško takeliu autobuso 
stotelės link. Klausiausi mieguisto strazdo gies
mės, nesidairydama, paskendusi savo mintyse. 
Virš miškų pakilęs, blausiai švietė jaunas mėnulis, 
žiebėsi pirmosios žvaigždės. Netoliese beržyne tai 
suskambėdama, tai pritildama liejosi lakštingalos 
giesmė — himnas gyvenimui ir nusileidžiančiai 
saulei. Gamtos grožis privertė pamiršti kasdienius 
rūpesčius, nuovargį, skendau jame tarsi gaiv
inančioje sielą, viską užliejančioje upėje. Staiga 
priešais, savo dideliu kūnu užstodamas visą kvar

talinę liniją, tarsi iš žemės „išdygo" briedis! 
Palenkęs ragais karūnuotą galvą, grakštus ir 
didingas, nustebęs nė kiek ne mažiau už mane, 
žvelgė didelėmis, tamsiomis akimis. Vos už trijų ar 
keturių metrų mačiau jo išplėstas šnerves, švie
sesnes dėmes apie akis ir snukį. Valandėlę-kitą 
abu kvailiai spoksojome į vienas kitą, tarsi neži
nodami, ką toliau veikti. Netoliese pastebėjau brie-
dę su gerokai ūgtelėjusiu sūnumi — briedžiuku, 
besiganančius ąžuoliukų jaunuolyne. Gražuolis 
briedis tebestovėjo, stebėdamas mane ir net ne
galvodamas trauktis iš kelio. Ką daryti?... Grįžti 
atgal, pasukti į šalį, ar tiesiog — praeiti pro briedį 
ir tiek? Na, bandysiu pakalbinti girių karalių, gal 
jis supras mano gerus norus ir paklausys. 

— Nagi, leisk man praeiti, gražuoli! Jei taip 
stovėsime, aš į autobusą pavėluosiu! Aš tau tikrai 
nelinkiu nieko blogo! — kalbėjau kuo švelnesniu, 
tyliu balsu. 

Briedis pakėlė galvą. Didžiausiam mano nuste
bimui, pasisuko ir nurisnojo savo šeimynos 

link. Tarsi būtų supratęs mano žodžius! Kai 
pasiekiau autobuso stotelę, viską aplinkui gaubė 
vakaro prieblanda, vakaruose geso sidabriniai 
saulėlydžiai, užleisdami vietą nakčiai. Virš tamsoje 
neryškiai boluojančio kelio palengva slinko rūkas... 
Kaip nustebau, kai ant kelio už kokių dvidešimties 
metrų nuo stotelės, lyg kokie vaiduokliai rūke, be 
garso iššoko visi trys briedžiai! Ir kaip jie sugebėjo 
taip tyliai bėgti mišku, kad nei viena šakelė po jų 
kojomis netrakštelėjo? Briedžiai ramiai sustojo ant 
kelio, suglaudę galvas, kol autobuso burzgimas 
sudrumstė vakaro tylą, ir žibintų šviesa blykstelėjo 
pro medžių šakas. Tuomet vėl, kai ir pasirodė, jie 
be garso išnyko naktyje. 

Taip prasidėjo mūsų draugystė, trukusi porą 
metų. Deja, ji baigėsi tragiškai. 

Briedžius matydavau gana dažnai: kartais jie 
ganydavosi jauname drebulyje, kartais stovėdavo 
kadagyne. Jei iš sodo grįždavau viena, jie nepaste
bimai atsirasdavo tai ant kelio, tai netoliese miške, 
bet jei su manimi kas nors eidavo kartu, briedžiai 
laikėsi atokiau. Visuomet mylėjau gyvūnus ir 
paukščius, o Mama ir Senelis mane išmokė be 
reikalo nenuskinti nei gėlės, nei medžio šakelės! 
Gamtos prieglobstį ir ramybę rinkdavausi mieliau 
nei žmonių bendriją, nemėgau jų sukelto šurmulio 
ir pobūvių, kurie išsekina ir kūną, ir sielą... 
Draugystę su briedžiais laikiau gamtos dovana ir 
negalėjau ja atsidžiaugti. Ypač džiaugdavausi juos 
išvydus po žiemos šalčių ankstyvą pavasarį gyvus 
ir sveikus. 

Gražią saulėtą rugpjūčio sekmadienio popietę 
išlipau stotelėje. Vos išlipusi miške išgirdau ne
įprastą triukšmą: šūkavo varovai, skambėjo med
žioklės trimitai: medžiojo vokiečiai. Kai vienas po 
kito nuaidėjo keli šūviai, širdyje pajutau nerimą ir 
nuojautą, kad „savo" briedžių daugiau nebeišvysiu! 
Sode darbai krito iš ran^-- todėl, ilgai nelaukusi, 
grįžau į stotelę... Bus daugiau. 
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I. Piekuro tapyboje 
gyvenimo vingiai 

Stasio Juškaus galerijoje atidaryta Igorio Piekuro tapybos paroda. 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 15 d. (ELTA) — 
Sostinės Stasio Juškaus galerijoje 
trečiadienį atidaryta Igorio Piekuro 
tapybos paroda „Gyvenimo vingiai". 

Retrospektyvinėje garsaus dai
lininko darbų ekspozicijoje — per 30 
įvairių laikotarpių geriausių auto
riaus tapybos darbų. 

Pernai 70-metį atšventęs I. Pie-
kuras studijavo tapybą tuometinia
me Lietuvos valstybiniame dailės 
institute (dabar Vilniaus dailės aka
demija) pas Vladą Karatajų, Antaną 
Gudaitį, Kazį Morkūną. Kūryboje 
ryškėjo dailininko kolorizmo dvasia, 
dramatinis lyriškumas, ekspresio
nizmo elementai, daug reiškė linijos, 
dėmės vieta, įtaigios spalvos. 

I. Piekuras anksti ėmėsi grupi
nių portretų — muzikų, medikų, ar
chitektų. Pasak menotyrininkų, me
no alchemiku kartais vadinamo I. 
Piekuro peizažai praplėtė lietuviško 
peizažo žanro ribas. Autorių žavi 
gamta, ypač medžiai. 

Kasmet dailininko šeima savo 
sodyboje Varėnos rajone rengia eko
loginės sąmonės žadinimo instaliaci
jas, veiksmo spektaklius, kai parodų 
erdve po atviru dangumi tampa miš
kas, upelis, tvenkinys, pieva. 

Kiekvienas I. Piekuro kūrinys — 
dar vieno naujo, sudėtingo eksperi
mento rezultatas. Kai kuriuose pa
veiksluose dailėtyrininkai įžvelgda
vo kontrastų montažą, fotografinius 
negatyvo ir pozityvo efektus, vaizdo 
keitimą į publicistinį ženklą. 

Tolimame įprastai lietuviškai 
koloristinei tapybos mokyklai I. Pie
kuro paveiksle telpa kelios perspek
tyvos, montažas, grynos geometrinės 
figūros, fumažas, natūralizmas. 

Itin originaliu XX a. lietuvių dai
lininku laikomo I. Piekuro darbai 
saugomi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
dailės muziejuose. 

Jo darbų taip pat turi įsigijusi 
Tretjakov galerija Maskvoje, Tbilisio 
dailės galerija ir kitos. 

„McDonald's" mažina kapitalą 
Vilnius, kovo 16 d. (BNS) — 

Lietuvoje veikianti JAV kapitalo 
bendrovė „McDonald's restaurants", 
šalyje turinti 6 greitojo maitinimo 
restoranus, mažina įstatinį kapitalą. 

Sprendimas mažinti įstatinį ka
pitalą priimtas kovo 1 dieną, o apie 
tokius planus Juridinių asmenų re
gistrą įmonė informavo kovo 8 dieną, 
pranešė Registrų centro ats tovas 
spaudai Aidas Petrošius. 

Juridinių asmenų registro duo
menimis, šiuo metu bendrovės įstati

nis kapitalas siekia 25 mln. litų. 
Įmonė registrui nepranešė, kiek ir 
kodėl mažina įstatinį kapitalą. 

Didžiausią pasaulyje greitojo 
maitinimo restoranų tinklą valdanti 
„McDonald's" paskutinį 2004 metų 
ketvirtį grynąjį pelną visame pa
saulyje padidino 53 proc. iki 608,5 
mln. JAV dolerių. Tinklo įplaukos iš
augo 4.5 proc. iki 5.32 mlrd. JAV do
lerių. 

Lietuvoje „McDonald's" restora
nai nėra labai populiarūs. 

Trečiąjį pra la imėj imą 
ULEB Eurolygos krepšinio tur
nyro ketvirtosiose „Top 16" tur
nyro F grupės rungtynėse patyrė 
Vilniaus „Lietuvos rytas", svečiuose 
69:79 nusileidęs ketvirtąją pergalę iš 
eilės iškovojusiai Maskvos „CSKA" 
(Rusija) komandai. Pirmąjį susitiki
mą namuose vilniečiai pralaimėjo 
48:66. Rezultatyviausiai trečiadienį 
sostinės komandoje žaidė Simas Ja 
saitis ir Robertas Stelmaheris, įmetę 
atitinkamai 17 ir 13 taškų. 

* Trečiadienį Austrijoje pra
sidėjusiame II pasaulio uždaru 
patalpų bei ž iemos metimų vete
ranų lengvosios atletikos pirmeny
bėse rutulio stūmimo čempione še
šiasdešimtmečių amžiaus grupėje 
tarp moterų tapo Jadvyga Putinienė 
(11.10 m>, aplenkusi vokietes — Ka-

rin Illgen (10.85 m) bei Teodor Alb-
recht (10.11 m). 

* P lanetos moterų šachmatų 
čempionate Rusijoje Viktorija 
Cmilytė dvejose aš tuntf inal io 
partijose 1.5:0.5 nugalėjo aukščiau
sią vertinimą tarp varžybose likusių 
dalyvių turinčią rusę Aleksandra 
Kosteniuk bei pateko į ketvirtfinalį. 

* Trečiadienį NBA regulia
riojo s e z o n o rungtynėse Lino 
Kleizos Denver „Nuggets* ko
manda svečiuose 101:99 nugalėjo 
Indiana „Pacers" komandą su Šarū
nu Jasikevičiumi. L. Kleiza nugalė
tojų gretose nerungtyniavo, o S. Ja-
sikevičius aikštėje buvo pasirodęs 
vos dviem sekundėms. Pergalingus 
taškus svečiams, iki ketvirtojo kė
linio pabaigos likus žaisti 2.2 se
kundės, pelnė Carmelo Anthony. 

ERSW vadovo tėvai bijo 
susidorojimo su sūnumi 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) — 
Kaune gyvenantys Gintaro Petriko 
tėvai su nerimu sutiko žinią, kad 
JAV valdžia nusprendė jų sūnų iš
duoti Lietuvai. Į aštuntąją dešimtį 
įkopę Juozas ir Sergilija Petrikai 
nuogąstauja, kad su jų sūnumi gali 
būti susidorota kaip su nepageidau
jamu liudininku. 

„Kad Gintarą ruošiamasi iš
duoti Lietuvai, sužinojau tik antra
dienį vakare, per žinių laidą. Pirmoji 
į galvą šovusi mintis, — kad tik gyvas 
sugrįžtų. Bijome, kad Gintaro kas 
nors 'nepatvarkytų' kelyje arba čia, 
Lietuvoje. Si mintis manęs neap
leidžia iki šiol, jaudinuosi , nemiego
jau visą naktį", — pripažino S. Petri-
kienė. 

Kauno centre gyvenantys Pet
rikai pripažino, kad viešai prabilęs 
apie korupciją aukščiausiuose val
džios sluoksniuose jų sūnus užsi
t raukė šių žmonių rūstybę. 

„Mes to labiausiai ir bijome, kad 
po šių pasisakymų j am ko nors bloga 
nepadarytų. Manau, kad Gintaras 
turi labai daug ką pasakyti . Tik ne
žinia, ar tai j am neprišauks nelai
mės", — svarstė Juozas Petrikas. 

JAV te i sėsaugin inkams sulai
kius ilgą laiką besislapsčiusi G. Pet
riką pas sūnų maždaug prieš metus 
nuvyko abu jo tėvai. 

„Gintaras labiausiai išgyveno 
dėl savo šeimos. Liko trys maži vai
kai, o jo žmonai Joana i teko sunki 
dalia vienai išlaikyti visą šeimą. Gal 

kam atrodo keista, tačiau bėgdamas 
į Ameriką jis iš Lietuvos nieko ne
pasiėmė, ten gyvenimą pradėjo nuo 
nulio, vertėsi gana sunkiai", — pasa
kojo Petrikai. 

Verslininko tėvai teigė, kad sū
nus nekeitė išvaizdos, tačiau, bai
mindamasis būti atpažintas, neben
dravo su lietuviais. Išsinuomojo ga
lanterijos parduotuvę, joje pats dir
bo. 

Suėmus G. Petriką jo žmonai 
Joanai teko sunki dalia, — vien už 
parduotuvės nuomą moteris privalo 
kas mėnesį mokėti 10,000 JAV dole
rių, išmokėti atlyginimus darbuoto
jams, rūpintis prekių tiekimu. 

Bijodamas būti demaskuotas G. 
Petrikas su žmona viešumoje kalbė
josi tik angliškai. Šios kalbos išmoko 
ir jų vaikai. 10-metis Kevin lanko 
mokyklą, 6-erių Aleksandra vaikšto į 
darželį, o pusantrų metų Lukas dar 
tik mokosi žengti pirmuosius žings
nius. 

„Kai nuvykome pas Gintarą, 
Kevin ir Aleksandra nemokėjo lietu
viškai. Pradžioje su jais bendravome 
piešiniais ir gestais, vėliau jie ėmė 
suprasti mūsų kalbą", — pasakojo S. 
Petrikienė. 

„Gintaras kalėjime laiko veltui 
nešvaisto, skaito knygas apie verslą, 
laisvalaikiu sportuoja. Ateities jis su 
Lietuva nesieja, čia ant jo išpilta tiek 
purvo, kad gimtinėje pradėti naują 
gyvenimą būtų labai sunku", — pa
sakojo J. Petrikas. 

Pražiopsojo dar vieną pažeidėją 
Vilnius, kovo 16 d. (BNS) — Ni

dos pasienio kontrolės punkte trečia
dienį vakare pasikartojo incidentas, 
kuomet iš Kaliningrado srities įva
žiavę asmenys automobiliu pralėkė 
per punktą išvengę dokumentų ir 
daiktų patikrinimo. 

Pasak Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT), automobiliu 
„Mercedes Benz S 320" važiavę du 
Lietuvos ir du Suomijos piliečiai su
laikyti. 

Po šio incidento VSAT vadas ge
nerolas Saulius Stripeika nuo parei
gų įsakė nušalinti du Pakrančių ap
saugos rinktinės pareigūnus, o įvy
kio tyrimą per imti a tsakingiems 
VSAT Štabo pareigūnams. 

Incidentas Nidos pasienio kon
trolės punkte įvyko apie 7 valandą 
vakaro. Pasak VSAT, į Lietuvą iš 
Rusijos įvažiavęs lengvasis automo
bilis „Mercedes Benz" nesustojo 
punkto teritorijoje ir nebuvo patik
rintas pasienio ir muit inės pareigū

nų. 
Neringos užkardos pasieniečiai 

apie sprukusį automobilį nedelsda
mi informavo savo vadovybę, Nerin
gos policijos komisariato budėtojus 
bei 9-ajame kilometre esantį Alks
nynės kelio postą, kuriame yra ren
kamas ekologinis mokestis. 

Bėglį vijosi ir Neringos užkardos 
pasieniečiai, prie senosios ir naujo
sios keltų perkėlų buvo išstatytos 
pasieniečių sargybos, abi perkėlas iš 
Klaipėdos pusės blokavo du policijos 
ekipažai. 

Po pusvalandžio „Mercedes 
Benz" buvo sulaikytas Alksnynės 
kontrolės poste, kelyje Nida—Klai
pėda. 

Paaiškėjo, kad Lietuvoje regis
truotu automobiliu į Lietuvą neteisė
tai buvo įvažiavę du Lietuvos ir du 
Suomijos piliečiai. Automobilis ir juo 
važiavusi ketveriukė tą patį vakarą 
buvo pristatyti į VSAT Pakrančių 
apsaugos rinktinės štabą. 

Vyriausybė raginama stabdyti emigraciją 
Atkelta iš 1 psl. 
siekdama sustabdyti emigraciją, vi
sų pirma turi išspręsti socialinės ge
rovės klausimus. 

Ieškant būdų užkirsti kelią emi
gracijai, penktadienį Seime rengia
ma konferencija „Emigracija iš Lie
tuvos: padėtis, perspektyvos, galimi 
sprendimo būdai". Renginyje, be 
įvairių Lietuvos institucijų specialis
tų, dalyvaus ir lietuvių bendruome
nių Didžiojoje Britanijoje, Norvegi
joje bei Vokietijoje atstovai. Šią kon
ferenciją rengia Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ka r tu su parla
mentiniais Žmogaus teisių ir Užsie
nio reikalų komitetais. 

Kor.rVrencijoje numato: : .i priim

ti rezoliuciją, kurioje Vyriausybė bus* 
paraginta imtis konkrečių priemo
nių emigracijai stabdyti. Ministrų 
kabinetui siūloma nedelsiant sukur
ti ir pradėti vykdyti nuoseklią bei il
galaikę valstybės politikos koncepci
ją dėl emigracijos, skirti tam pakan
kamą finansavimą. 

Be to, siūloma sukurti migraci
jos stebėsenos sistemą ir nuolat 
kaupti duomenis apie realią gyven
tojų emigraciją. 

Pasak konferencijos organizato
rės Valstiečių liaudininkų frakcijos 
narės Laimos Mogenienės, ekonomi
niai išvykusiųjų uždarbiauti į už
sienyje motyvai siejasi su bendru 
nusivylimu socialiniu gyvenimu. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

buvusio prezidento šalininkų, tačiau 
žurnalistų būrys buvo didesnis. 

JAV Irano klausimu neatmeta 
galimybės veikti vienos 

Washington, DC, kovo 16 d. 
(AFP/BNS) — Neatsiprašydamos už 
karą Irake JAV ketvirtadienį perspė
jo tokias valstybes kaip Siaurės Ko
rėja ir, ypač, Iranas, kad prireikus 
apsiginti Washington imsis preven
cinių karinių veiksmų. 

„Mums galbūt nėra didesnio vie
nos šalies iššūkio už Irano iššūkį", — 
sakoma Baltųjų rūmų dokumento 
projekte, pavadintame „Nacionaline 
saugumo strategija". 

Dokumente pateikiama ir kitų 
nuogąstavimų dėl Tehran: grasini
mai Izraeliui, terorizmo rėmimas, 
mėginimai sužlugdyti taikaus sure
guliavimo procesą Artimuosiuose 
Rytuose ir Irake, taip pat laisvės su
varžymai Irane. 

„Tai svarbiausias JAV politikos 
tikslas. Ateityje mes toliau imsimės 
būtinų priemonių mūsų ekonomi
niam ir nacionaliniam saugumui 
ginti nuo nederamos jo politikos", — 
sakoma dokumente. 

Dokumentas nubrėžia aiškią ri
bą tarp Irano vadovybės ir jo gyven
tojų: „mūsų strategijos tikslas — su
naikinti režimo keliamas grėsmes, 
stiprinti ryšius ir didinti pagalbą re
žimo spaudžiamai liaudžiai". 

JAV taip pat reiškia susirūpini
mą dėl to, kad Vladimir Putin atsi
t raukia nuo demokratijos, ir perspė
ja Rusiją, kad Maskvos ir Washing-
ton tarpusavio ryšių stiprinimas 
priklausys nuo to, kokią užsienio ir 
vidaus politiką ji vykdys dėl Arti
mųjų Rytų, Pietų, Vidurio ir Rytų 
Azijos. 

Be to, Maskva įspėjama, kad 
„mėginimai sutrukdyti demokrati
nei raidai šalies viduje ir užsienyje 
trukdys palaikyti gerus ryšius su 
kaimyninėmis valstybėmis, JAV ir 
Europa". 

Dokumente taip pat nuogąstau
jama dėl Kinijos, kad Beijing „lai
kosi senų mąstymo būdų, ir jo veiks
mai kelia susirūpinimą regione ir 
pasaulyje" 

Kinija remia „turtingas išteklių 
šalis, nekreipdama dėmesio į tironiją 

Baltarusijos saugumas: 
opozici ja rezga perversmą 

šių valstybių viduje, ir jų agresyvią 
užsienio politiką". 

„Galiausiai Kinijos vadovai tur i 
suvokti, kad jie negali dovanoti gy
ventojams vis didesnės laisvės pirk
ti, parduoti ir gaminti, neduodami 
jiems teisės rengti susir inkimus, 
kalbėti ir išpažinti religiją". 

Dokumente priduriama, kad 
JAV „apsidraus" atvejui, jei Kinija 
nesiryš atverti rinką ir užtikrinti po
litinę laisvę. 

Naujos redakcijos nacionalinio 
saugumo strategijoje, kurios pirmi
nis tekstas 2002 metais buvo pakeis
tas šaltojo karo laikų strategijos, nu
kreiptos prieš SSRS, variantas, sa
koma, kad JAV „turi būti pasirengu
sios veikti vienos, jeigu reikės". 

Dokumente leidžiama suprasti , 
jog, MVashington nuomone, tai, kad 
Irake nebuvo rasta masinio naikini
mo ginklų, kuriais buvo grindžiama 
būtinybė surengti invaziją į Iraką, 
nėra smūgis JAV prevencinio karo 
strategijai. 

Ši strategija buvo išplėtota do
kumento 2002 metų versijoje, kuri 
buvo pagrįsta JAV prezidento Geor
ge W. Bush pozicija, kad po 2001 me
tų rugsėjo 11-osios atakų šaltojo ka
ro atgrasinimo priemonės atgyveno 
ir reikia imtis drąsesnių veiksmų. 

„Mūsų nacionalinio saugumo 
strategijos vieta dėl prevencijos lieka 
tokia pati, — ketvirtadienį nurodė 
Baltieji rūmai. — Neatmetame gali
mybės panaudoti jėgą prieš teroristų 
atakas". 

„Visada bus tam tikras neaiš
kumas dėl draudžiamų ginklų pro
gramų, — nurodė Baltieji rūmai. — 
Neabejojame, kad pasaulis yra ge
resnis, jei tironai žino, kad masinio 
naikinimo ginklų siekia savo rizika". 

Minėtame dokumente Siaurės 
Korėja, Iranas, Sirija, Kuba, Balta
rusija, Mianmaras ir Zimbabvė vadi
namos tironijomis, tačiau perspėja
ma, kad tos tironijos, kurios siekia 
masinio naikinimo ginklų, „tiesio
giai kelia grėsmę JAV saugumo in
teresams". 

Minskas , kovo 16 d. („Reu-
ters"/„Interfax7BNS) — Baltarusi
jos opozicija prezidento Aleksandr 
Lukašenka sprendimu siekti perrin
kimo naudojasi kaip priedanga savo 
sąmokslui įvykdyti perversmą bei jė
ga užgrobti valdžią, ir protesto akci
jos bus laikomos terorizmo apraiš
komis, pareiškė šalies valstybės sau
gumo komiteto (VSK) vadovas. 

„Esame priversti paskelbti, kad 
prisidengiant rinkimais šalyje pla
nuojamas smurtinis bandymas už
grobti valdžią", — per spaudos kon
ferenciją sakė Stepan Suchorenka. 

„Veiksmai tų, kurie kovo 19 die
ną rizikuos išeiti į gatvę ir mėgins 
destabilizuoti padėtį, bus kvalifikuo
jami kaip terorizmas", — sakė jis 
trys dienos prieš rinkimus. 

Pagal Baltarusijos įstatymus, 

tai užtraukia įkalinimą nuo 8 iki 25 
metų, įkalinimą iki gyvos galvos ir 
mirties bausmę. 

Pasak jo, VSK turimais duome
nimis, vykdyti neteisėtus veiksmus 
Baltarusijos opozicija pasitelkia į pa
galbą Gruzijos, Lietuvos ir Ukrainos 
ambasadų darbuotojus. 

S. Suchorenka pridūrė, kad 
VSK trečiadienį iškėlė baudžiamąją 
bylą pagal Baltarusijos baudžiamojo 
kodekso straipsnį „teroro akto įvyk
dymo grėsmė". 

„Visi susiję su šiais veiksmais 
asmenys, kad ir kokias pareigas eitų 
savo valstybėse, pasirodę Baltaru
sijos teritorijoje bus sulaikyti ir pa
traukti atsakomybėn", — sakė jis. 

VSK pirmininkas apkalt ino 
Gruzijos „rožių revoliucijos" aktyvis
tus mėginant organizuoti riaušes. 

E U R O P A 

PRAHA 
Čekija tapo pirmąja pokomunis

tine šalimi Europoje, įteisinusia tos 
pačios lyties asmenų partnerystę — 
trečiadienį už tai, kad būtų atmes
t a s vasario mėnesį prezidento 
Vaclav Klaus pareikštas veto, balsa
vo 101 parlamentaras — minimaliai 
būtinas skaičius. 200 vietų žemuo
siuose rūmuose reikėjo mažiausiai 
101 balso, kad būtų priimtas prieš
tar ingai ver t inamas pasiūlymas. 
Galiausiai už siūlomą įstatymą pasi
sakė pakankamai par lamentarų , 
nors balsavime dalyvavo tik 177 
įstatymų leidėjai. 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vyke-

Freiberga pažymėjo, kad yra kai ku
rių jėgų, kurios rengėsi kovo 16-ajai 
ir galimoms provokacijoms tą dieną 
kaip „brazilai karnavalui". Ketvirta
dienį prezidentė sakė: „Yra jėgų ir 
organizacijų, kurios rengiasi jai kaip 
brazilai karnavalui. Siuva kostiu
mus, rašo scenarijus, kalbasi su 
žurnalistais ir ieško patogių pozicijų 
kameroms". Prezidentė vėl paragino 
gyventojus nedalyvauti jokiose ei
tynėse šią dieną ir pabrėžė, kad nėra 
jokio pagrindo išskirti kovo 16-ąją 
kaip minėjimo dieną. „Aš specialiai 
klausiau istorikų — kovo 16 diena 
niekuo neišsiskiria iš kitų eilinių 
dienų", — sakė ji. 

BELGRADAS 
Slobodan Miloševič šalininkai 

ketvirtadienį susirinko atsisveikinti 
su buvusiu Jugoslavijos vadovu, ku
ris pašarvotas Belgrado Revoliucijos 
muziejuje. Šviesaus medžio karstas 
uždengtas Serbijos vėliava; ant jo 
padėtas didelis vainikas, o priešais 
pastatytas velionio portretas. S. Mi
loševič Socalistų partijos pareigūnai 
sakė, kad šalininkai pagarbą velio-
nui šiame komunistiniais laikais 
s tatytame muziejuje galės pareikšti 
dvi dienas. Dar prieš vidurdienį, kai 
į muziejų buvo pradėta leisti žmo
nes, ant jo laiptų susirinko dešimtys 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Trečiadienį George W. Bush ad

ministracija išslaptino ir viešai pa
skelbė pirmąjį pluoštą dokumentų, 
kuriuos JAV specialiosios tarnybos 
surinko karo Irake metu. Daugelis 
dokumentų parašyti arabiškai, ta
čiau dalis jų išversta į anglų kalbą. 
Viename jų rašoma, kad 2002 me
tais Irako specialiosios tarnybos įta
rė, jog šalies teritorijoje veikia tero
ristinio tinklo „ai Qaeda" nariai. Ki
t a m e rašoma, kad pats Saddam 
Hussein domėjosi pranešimais, jog 
irakiečiai ir Saudo Arabijos piliečiai 
vyksta į Afganistaną kariauti talibų 
pusėje. Tikimasi, kad dokumentų 
paviešinimas leis amerikiečiams ge
r iau suprasti 2003-ųjų kovą prasi
dėjusios karinės akcijos prieš S. 
Hussein motyvus. 

LOS ANGELES 
California valstijoje vienas vy

ras per pietus atėjęs į restoraną ir 
pradėjęs šaudyti iš dviejų pistoletų, 
nušovė du žmones, dar du sužeidė ir 
nusišovė pats. Į vieną centrinės Ca
lifornia miestelio restoraną „Den-
ny's" atvykę policininkai rado tris 
negyvus žmones, tarp jų — užpuoli
ką, ir du sužeistuosius. „Jis atėjo 
šaudydamas į visas puses iš dviejų 
ginklų", — sakė šio pakrantės mies
telio policijos pareigūnas Jeff Nor
ton. — Nežinome, ar jis taikėsi į ko
kius nors konkrečius žmones, tačiau 
manome, kad jis vėliau nusižudė". 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Pirmasis po JAV invazijos visai 

kadencijai išrinktas Irako parla
mentas ketvirtadienį, trys mėnesiai 
po rinkimų, susirinko į savo pirmąją 
sesiją. Sesiją, vykstančią itin saugo
moje Baghdad „žaliojoje zonoje", 
pradėjo seniausias parlamentaras 
Adnan Pachachi, kuris paragino 
irakiečius vengti pilietinio karo — 
„nacionalinės nelaimės". Kadangi 
derybos dėl nacionalinės vienybės 
vyriausybės suformavimo tebėra 
įstrigusios, ketvirtadienio sesija iš 
esmės yra tik formalumas. 
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Kroviniu gabenimas 
laivu į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
iektuvj visas pasaulio šalis. 

'. i Air Freight 
1 Automobiliu pirkimas bei 
lsiuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

7 Packaaes Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 
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Kovo 11-oji — mūsų 
valstybės pavasaris 

KAVA IR GENAi 

Mūsų Kovo 11-osios rytas išau
šo lėtai , jo ištakos — heroiškoje 
mūsų tautos patirtyje ir tuose pro
cesuose, kurie vyko XX amžiuje ša
lia Lietuvos, Europoje. Tai pragied
ruliai okupuotoje Sovietų zonoje, 
juos vienija pavasario, t.y. atšilimo, 
budinimosi ir laisvėjimo ženklai, 
labai panašūs į XIX amžiaus „tautų 
pavasar į" senajame žemyne, kai 
vienas paskui kitą kilo tautos kovai 
už savo laisvę ir nepriklausomybę. 
Europą buvo apėmusi galinga tau
tinio išsivadavimo banga. J i naujai 
suvilnijo po „tautų vado", didžiausio 
pasaulio autokrato ir milijoninių 
žudynių įkvėpėjo, Stalino mirties. 

Tik keli pavasarėjimo faktai. 
1956 metais pirmoji pakilo Vengrija, 
bandydama ištrūkti iš sovietinio 
bloko. 1968-ieji — Prahos pavasaris, 
s iekęs liberalizuoti režimą. 1972 
metų gegužė R. Kalantos drąsi žūtis 
Kaune, jo žygis paskatino pasiprie
šinimo jėgas Lietuvoje bei lėmė 
nepriklausomybės siekio gyvybin
gumą ir veiklos aktyvėjimą, išgryni
no tarnystės tautai idėją. Vėliau di
džiulį vaidmenį suvaidins aktyvi 
popiežiaus Jono Pauliaus II veikla, 
iš tikrųjų keisdama viso pasaulio 
veidą ir visai pakirtusi sovietinio la
gerio pamatus , i škasdama duobę 
komunist inėms utopijoms. 1986— 
ieji —gorbačiovinės „perestrojkos" 
pradžia Sovietų- Sąjungoje. Pirmoji 
nepriklausomybės keliu žengė po
piežiaus tėvynė Lenkija: po aktyvios 
„Solidarumo" veiklos 1989 metais 
čia demokratinės jėgos laimi rinki

mus. 1988 metais Lietuvoje Sąjūdis, 
pradėjęs viešą mūsų laisvės kelią, 
kurį vainikuoja Kovo 11-oji, neprik
lausomybės atkūrimo manefestaci-
ja. Taip tauta realizavo niekieno ne
ginčijamą teisę gyventi laisvėje. 

Šiandien mes esame tie, kurie 
atsako už mūsų valstybingumo ir 
nepriklausomybės ateitį, šiandien 
mes kuriame savo valstybę, kasdie
niu darbu statome jos rūmą, stipri
name jį, mokydami šios pareigos 
savo jaunuomenę būti savo žemės 
patriotais, jos vaikais, iš esmės jos 
ateitimi. Suprantama, kad dabar 
mūsų valdžios viršūnėse vykstantys 
negražūs žaidimai ir aferos daro 
įtaką ir piliečių požiūriui į savo 
valstybę. Dažnai viliojami geidžia
mų permainų valstybės tvarkoje, 
protestuodami prieš kokias nors 
valdžios neteisybes ir nejautrumą 
žmogui, renkamės garsiai šaukian
čias politines jėgas: deja, realybėje 
pamatome, kad prie valdžios vairo 
prileidžiame dar godesnius, dar la
biau išalkusius, tesirūpinančius sa
vo gerove — ne visuomenės intere
su. Taigi būti savo valstybės piliečiu, 
jos kūrėju — tai neleisti valdžioms 
niekšėti ir apgaudinėti, gerai su
prasti, kas slypi už kieno nors pa
žadų ir tariamos mielaširdystės ar 
-bičiuliškumo, t.y., pažinti, kaip sako
ma, vilką, ėriuko kailiu prisidengusį. 
Būkime oriais savo valstybės pava
sario piliečiais. 

Va len t inas S t u n d y s 
Lietuvos krikščionių 

demokratų pirmininkas 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
r S __srs-) First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

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 

SIŪLO DARBĄ 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have val id proof 

t o w o r k in the Uni ted States. 
Mušt speak English & d r iv ing a plūs. 
Come & go or nve-in. Also need exp. 

Baby/chi ld care vvorkers. 
CalIVViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su d a r b o patirt imi. 

Būtinai turėt i mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887 . 

Skelbimų skyriaus tel . 1-773-5S5-9SOO 

Kava gali padidinti ar sumažinti 
infarkto riziką — visa tai priklauso 
nuo genų, mano mokslininkai. Žmo
nės, kurių organizmuose dėl gene
tinės sandaros kofeinas metaboli
zuojamas lėčiau, išgėrę du ar tris puo
delius kavos per dieną riziką patirti 
infarktą padidina 36 procentais, ly
ginant su genetiškai panašiais žmo
nėmis, kurie išgeria vieną puodelį ar 
mažiau, rašo newscientist.com 

Jei išgeriama daugiau nei keturi 
puodeliai kavos, tuomet infarkto 
rizika padidėja 64 p roc , rašoma 
naujo tyrimo ataskaitoje. „Mūsų 
duomenys byloja, kad kuo ilgiau ko
feinas išsilaiko organizme, tuo dau
giau jis gali pakenkti", — sakė To
ronto universiteto (Kanada) moks
lininkas Ahmed El-Sohemy, va
dovavęs tyrimui. 

Kita ver tus , jei organizmuose 
kofeinas metabolizuojamas greitai, 
tai asmenys, išgėrę 2-3 kavos puo
delius per dieną, riziką patirti in
farktą sumažina 22 proc. lyginant su 
žmonėmis, kur ie išgeria mažiau 
kavos. Kiti neseniai atlikti tyrimai 
parodė, kad kofeino vartojimas turi 
ir teigiamą, ir neigiamą poveikį. 
Atlikus Olandijos vyrų ir moterų 
tyrimą nustatyta , kad daug kavos 
suvartojantiems žmonėms yra ma
žesnė rizika susirgti širdies ir krau
jotakos sistemos ligomis bei II tipo 
diabetu. 

Kitas tyrimas, publikuotas 2005 
metais, nustatė, kad žmonių, varto
jančių kavą be kofeino, kraujyje tam 
tikrų cholesteroliu lygis yra didesnis 
nei asmenų, vartojančių paprastą 
kavą, kraujyje. 

Esminė susirūpinimo, kad kava 
gali kenkti sveikatai, priežastis yra 
joje esantis kofeinas. Moksliniai tyri
mai patvirtina mintį, kad šis na
tūralus s t imuliator ius s iaur ina 
kraujagysles blokuodamas hormono 
adenozino poveikį. Adenozinas pa
prastai kraujagysles atpalaiduoja. 
Praėjusio amžiaus paskutinio de
šimtmečio pabaigoje mokslininkai 
nustatė, kad yra skirtingų kofeiną 
skaidantį baltymą koduojančių genų 
ir variantų. Žmonės, kurių organiz
muose yra dvi geno CYP1A2*1A 
kopijos, kofeiną organizme suskaido 
iki 4 kartų greičiau nei žmonės, 
kurių organizmuose yra CYP1A2*1F 

genas, sakė A. El-Sohemy. 
Mokslininkas su kolegomis 

išanalizavo daugiau nei 2,000 pa
cientų DNR ir panašų kiekį sveikų 
žmonių su atitinkamu amžiumi, lyti
mi ir gyvenamąja vieta. Retrospek
tyvus tyrimas parodė, kad 2-3 
puodeliai kavos per dieną infarkto 
riziką žmonėms su CYP1A2*IF genu 
didina 36 proc, o 4 ar daugiau 
puodelių riziką didina 64 procentais. 
Padidėjęs kraujotakoje esančio ko
feino kiekis gali blokuoti adenozino 
veikimą, todėl kraujagyslės susi
traukia, o dėl to gali prasidėti in
farktas. 

Iš visų tyrime dalyvavusių žmo
nių, lėto kavos metabolizmo genas 
buvo maždaug 55 proc. organizmų. 

Žmonės, kurių organizme buvo 
homozigotinis CYP1A2*1A genas 
(t.y., jų organizmuose buvo dvi greito 
kavos metabolizmo geno kopijos) ger
dami kavą netgi mažino tikimybę pa
tirti infarktą. 2-3 kavos puodeliai in
farkto tikimybę jiems sumažina 22 
proc., o išgėrus 4 puodelius ar daugiau 
infarkto rizika sumažėja minimaliai. 

Tai — pirmas kartas, kai buvo 
atlikta sisteminė genų įtakos kofeino 
vartojimo ir infarkto rizikos ryšiui 
analizė. Paskutiniuoju metu moks
lininkai atlieka nemažai tyrimų, 
kuriais nustatinėjama, kaip tam 
tikri genai veikia kai kurių maisto 
produktų ar įpročių įtaką žmogaus 
organizmui. 

Tik nedaugelis žmonių žino, ar 
jų organizmuose yra CYPA2*1F ge
nas, ar ne. Bet A. El-Sahemy pa
brėžia, kad panašu, jog vienas 
puodelis nė vienu atveju organizmo 
neveikia neigiamai. „Kol kas per 
anksti keisti reikalavimus mitybai", 
— pridūrė mokslininkas, pareikš
damas, kad reikia daugiau šios sri
ties tyrimų. BNS 

Gitara su kokamedžio lapo inkrustacija 
Vykdama į susitikimą su nau

juoju Bolivijos prezidentu JAV val
stybės sekretorė Condoleezza Rice 
žinojo, kad kokamedžių auginimas 
bus viena svarbiausių pokalbio 
temų, bet nesitikėjo, kad jai įteikta 
dovana bus su tuo susijusi. 

Baigiantis 25 minučių susi
tikimui, prezidentas Evo Morales 
įteikė C. Rice tradicinę Andų gita
rą su kokamedžio lapo inkrustacija. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

t=r 
M U T U A L FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

LENOtR 

2212 West Cermak Road, Chkago, IL 60608 
(773) 847-7747 ,% , 

Stephen M. Oksas, President *^.^*^ 

Patarnaujant Cik.mo* ir \p\ linku Lietuviams [):iui?i:iu K:\ip 1^0 Metų. 

„Dovana palankiai priimta. Tik 
dar reikės pasitarti su mūsų mui
tine, kokių taisyklių laikytis. Tikrai 
tikimės, kad galėsime ją parsivežti į 
JAV", — sakė aukštas valstybės 
departamento pareigūnas, daly
vavęs šiame susitikime. E. Morales, 
kuris yra pirmasis šalies prezidentu 
tapęs indėnas, pagarsėjo kaip koka-
medžius auginančių ir daugiau lais
vės šioje veiklos srityje siekiančių 
ūkininkų vadovas. Iš šio medžio la
pų gaminamas ne tik kokainas, bet 
ir tradiciniai vaistai bei arbatos. 
Kova su kokaino gamyba yra pag
rindinė trinties tarp JAV ir Boli
vijos priežastis. 

Priimdama dovaną iš E. Mora
les rankų, C. Rice tarė: „Žinote, 'aš 
muzikantė", — ir pabrazgino pen
kias lakuotas Andų gitaros stygas. 
Nežinia, ar tą akimirką ji suprato, 
kuo papuošta ši gitara. 

„ R e u t e r s 7 B N S 

http://newscientist.com
file://K:/ip
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Sportas LIETUVOJE 

/ / LIETUVOS RYTAS / / 

• % / • 

SUTRIUŠKINO „PANEVEZ[" 
SEB Baltijos krepšinio lygos 

(BBL) ir Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) rungtynėse sekmadienį 
Vilniaus „Lietuvos rytas" svečiuose 
sutriuškino Panevėžio „Panevėžį" 
90:55 (17:13, 20:15, 33:14, 20:13). 

Nugalėtojams Robertas Javto-
kas pelnė 18 taškų, atkovojo 11 ka
muolių ir blokavo 6 metimus. Min
daugas Lukauskis ir Tomas Deli-
ninkaitis surinko po 16 taškų, Po
vilas Čukinas įmetė 13 taškų, And
rius Šležas pridėjo 11 taškų. Pa
nevėžiečiams Giedrius Jankauskas 
pelnė 14 taškų, Mantas Niparavičius 
— 11, Tomas Gaidamavičius — 10. 
Vos vieną nesėkmę patyręs „Lietu
vos rytas" BBL pirmenybėse iškovo
jo jau 26-ąją, o LKL čempionate — 
devintąją pergalę. Vilniečiai nusilei
džia tik be pralaimėjimų žengian
čiam Kauno „Žalgiriui". „Panevėžys" 
(9 pergalės/18 pralaimėjimų) BBL 
varžybose užima 11-ąją, o LKL pir
menybėse (3/9) — septintąją vietas. 

Kitose BBL rungtynėse Vilniaus 
„Sakalai" namuose įveikė Talino 
JDalkia-Nybit" krepšininkus 90:84 
(23:20, 21:19, 19:22, 27:23). Nuga
lėtojams Eligijus Redeckas pelnė 14 
taškų, Rolandas Matulis ir Rolandas 
Vaičius surinko po 13 taškų, Justas 
Sinica įmetė 12 taškų. Talino ko
mandai Viačeslavas Bogdanovas 
pelnė 16 taškų. 

„Sakalai" (13/13) užima aštun
tąją, o JDalkia-Nybit" (7/19) — 15-
ąją poziciją. Justino Česnavičiaus 
klubas Valmieros „Lačpleša alus" 
savo aikštėje 78:73 (20:12, 19:22, 
18:14, 21:25) palaužė Liepojos „Livu 
alus". 

J. Česnavičius nugalėtojams per 
23 min. įmetė 4 taškus (dvitaškiai 
1/3, baudos 2/2) ir atkovojo 6 ka
muolius. 

Liepojos komandoje geriausiai 
žaidė Justinas Pavlavičius — per 24 
min. pelnė 24 taškus (dvitaškiai 5/6, 
tritaškiai 3/6, baudos 5/6), 12 atko
votų kamuolių. Raimondas Petraus
kas per 12 min. surinko 2 taškus 
(dvitaškiai 0/5, baudos 2/2), Valdas 
Dabkus žaidė 3 min. ir taškų nepel
nė (dvitaškiai 0/1, tritaškiai 0/1). 
Svajūnas Airošius, Valdemaras Sa-
vostjanovas, Mindaugas Janiška ir 
Tomas Venskūnas nebuvo regis
truoti rungtynėms. 

Sauliaus Dumbliausko komanda 
„Piritą BM" namuose įveikė Tartu 
„TU-Rock" ekipą 77:69 (26:18, 
13:21, 19:17, 19:13). S. Dumbliaus
kas per 32 min. pelnė 22 taškus (dvi
taškiai 10/11, baudos 2/2) ir buvo 
geriausias savo klube. Lietuvis dar 
atkovojo 7 kamuolius. „TU-Rock" 
(9/17) užima dešimtąją vietą, o „Pi
ritą BM" (4/22) yra paskutinė — 17-ta. 

(Elta) 

Tomą Gaidamavičių iš 
Buškevič. 

.Panevėžio stabdo ,.Lietuvos ryto" žaidėjas Sandis 
A. Svelnos (ELTA) nuotr. 

RAŠO ABEJOMIS RANKOMIS 
Vienoje Indijos mokykloje, pa

sak pranešimų, mokiniai mokomi 
rašyti vienu metu dvejomis ran
komis, du skirtingus dalykus. Visi 
72 Veena Vadini mokyklos mokiniai 
„vienodai lengvai" rašo abejomis 
rankomis, praneša „Sian News In
ternational". 

Mokykla buvo įkurta 1999 me
tais. Ji skirta vaikams nuo 4 iki 8 
metų. Šios mokyklos pamokos vyks
ta po atviru dangumi. Mokymo įstai
gos direktorius Virangat Sharma 
sako, kad visi čia besimokantys vai

kai gali rašyti skirtingomis temomis 
ir skirtingomis kalbomis. „Ir ne tik 
tai — šie vaikai gali vienu metu ra
šyti dviem skirtingomis kalbomis ir 
dviem skirtingomis temomis abiem 
rankomis vienu metu", — sakė 
direktorius. 

Mokinė vardu Kamla sako: „Mo
ku šešias kalbas — hindi, urdu, 
anglų, romėnų, arabų ir sanskritą. 
Galiu vienu metu rašyti dviem 
kalbomis". 

BNS 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠraES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r5 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarmui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, OaJc Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Įvairios sporto žinios 

Lietuviai 
FIBA 

vadovybėje 

Š. m. gegužės 13-14 d. Muen-
chen (Vokietija) vyks tarptautinės 
krepšinio federacijos (FIBA) Eu
ropos padalinio generalinė asamblė
ja, kurioje naujai kadencijai bus 
renkamas FIBA Europos preziden
tas bei kiti šios organizacijos nariai. 
FIBA Europos valdybos narys Šarū
nas Marčiulionis bus vienas kandi
datų į FIBA Europos prezidento 
vietą. 

Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės rėmimo fondo direktorius ir 
FIBA Europos varžybų komisijos 
narys Algimantas Pavilonis kandi
datuos į FIBA Europos valdybos 
nario bei į FIBA Europos varžybų 
komisijos nario pareigas. 

ČLKL priimta į Lietuvos 
krepšinio federaciją 

Lietuvos krepšinio federacijos 
vykdomasis komitetas priėmė Či
kagos lietuvių krepšinio lygą į Lie
tuvos krepšinio federacijos narius. 
Čikagoje lietuvių lyga — ČLKL sėk
mingai veikia jau treti metai. Šį se
zoną ČLK lygoje žaidžia 12 koman
dų, o dar 6 komandos dalyvauja sen
jorų (35 metų ir vyresnių) pirmeny
bėse. 

„NBA stovykla be sienų" 

NBA ryšininku su žaidėjais iš 
užsienio yra pasikvietę Artūrą 
Karnišovą. Šią vasarą Lietuvoje 
NBA vykdys „NBA be sienų" stovyk
lą Marčiulionio krepšinio mokyklos 
sporto komplekse. 

Algis Zaparackas 

Dėl lietuviškų internetinių svetainių 
2005 m. į Lietuvos Respublikos 

Prezidentūrą kreipėsi užsienio lietu
vių atstovai, prašydami internetinių 
svetainių aptarnavimo pagalbos iš 
Lietuvos. Buvo skundžiamasi, kad, 
dirbant visuomeniniais pagrindais, 
trūksta kvalifikuotos pagalbos 
palaikant ir kuriant lietuviškas 
internetines svetaines. Tai kvali
fikuotas administravimas, apsauga 
nuo virusų, ryšio spartos užtikrini
mas, konsultacinė pagalba kuriant 
internetines svetaines, domeno (sri
ties) vardo gavimas ir pan. Buvo 
paminėtas ir mėnesinis mokestis už 
puslapių talpinimą įvairiuose 
užsienio serveriuose, nors tai nėra 
pagrindinė problema. 

Lietuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centras ištyrė tokias gali
mybes ir dabar siūlo užsienio lietu
vių bendruomenėms, organizacijoms 
ir žiniasklaidai talpinti, saugoti ir 
palaikyti savo interentines svetaines 
Lietuvoje. 

1. Nemokama galimybė saugoti 
jau paruoštus puslapius (tai daug 
kam jau turinčių puslapius nėra la
bai opi problema). 

2. Gauti nemokamą konsultaci
ją, palaikymą, aptarnavimą ir apsau
gą nuo virusų (tai daug aktualiau). 

3. Galimybė kurti puslapius 
naujiems centrams, organizacijoms 
ir pan. su visomis reikiamomis pas
laugomis. 

Prasminga ir simboliška, kad 
tokiu būdu virtualusis internetinis 
bendravimas fiziškai vyks per Lie
tuvą. Šiais metais Lietuvių grįžimo 
į tėvynę informacijos centras planuo
ja perkelti arba padėti sukurti iki 
50 —ties lietuvių svetainių iš įvairių 
pasaulio kampelių į Lietuvą. 

Norintys pasinaudoti šia gali
mybe, turi kreiptis į Informacijos 
centrą ir visų pirma pranešti: 

— dabartinį svetainės adresą; 
— ar turit išpirktą domeną (sri

tį) ir kada jis išpirktas; 
— kokioje platformoje interne-

tiniai puslapiai veikia dabar (win-
dows, unix, linux); 

— su kokiais produktais sukur
ti tinklalapiai? (php, asp, html); 

— kokios kieto disko talpos 
reikia serveryje; 

— ar reikalinga kažkokia ypa
tinga tinklalapių apsauga; 

— ar reikalingas tinklalapio 
turinio antrinės kopijos darymas. 

Žilvinas Beliauskas 
direktorius 

http://pen.Ktaaien.is
http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r5
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Pažintis su kino režisiere 
Janina Lapinskaite 

„The Gene Siskel Film Center" 
suruoštas devintasis Europos Są
jungos šalių filmų festivalis, į kurį 
buvo pakviesta režisierė Janina 
Lapinskaitė su savo pirmuoju vaidy
biniu filmu „Stiklo šalis", sukurtu 
pagal populiarios lietuvių rašytojos 
Vandos Juknaitės to paties pavadi
nimo apsakymą, buvo "graži ir reta 
proga ne tik susitikti su režisiere 
minėtame centre, bet ir kartu pami
nėti Kovo 11-ąją Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. 

Janina Lapinskaitė — Europoje 
gerai žinoma menininkė. Jos doku
mentiniai filmai skynė ne vieno fes
tivalio laurus. Į Ameriką ji atvyko 
pirmą kartą. Ir du įvykę susitikimai 
— maloni dovana kino žiūrovams. 
Bet apie viską iš eilės. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus ir LR generalinio konsulato 
maloniai pakviesti vėlyvą šeštadie
nio vakarą kino mėgėjai rinkosi į 
Kovo 11-osios paminėjimą ir susiti
kimą su J. Lapinskaite. Pasveikinęs 
visus susirinkusius su gražia švente, 
Stanley Balzekas, Jr., perdavė žodį 
LR generalinio konsulato darbuoto
jai Dangirai West, kuri pristatė 
režisierę ir trumpai papasakojo apie 
jos kūrybinį kelią. J. Lapinskaitė, 
pasveikinusi visus su Kovo 11-ąja 
pasakė, kad dovanų atvežė savo nau
jausią dokumentinį filmą „Našlių 
pakrantė", kurio premjera Lietuvoje 
įvyko kovo 3 d. Tai filmas apie Juod
krantėje gyvenančias našles. Jos tar
si „tos stuomeningos pajūrio pušys, 
draskomos negailestingų vėjų, žvel
gia į mėlynus vandens tolius ir tik 
dar tvirčiau įauga į savąjį krantą" (J. 
Lapinskaitė). Eilinį kartą J. Lapins
kaitė parodė savo meninę dokumen

tiką. Jos prisilietimas prie, atrodo, 
niekuo neišsiskiriančių moterų gy
venimo toks netrikdantis. Režisierės 
nesijaučia. Lyg vaidybiniame filme 
— moteris kalba, dalijasi rūpesčiais, 
nesiskundžia gyvenimo likimu: rei
kia gyventi — eina žuvauti, nuobodu 
— laukia svečių, dengia stalą. Jokių 
klausimų ar atsakymų į juos, tiesiog 
lėta gyvenimo tėkmė. „Nemoku 
dirbti su pirštinėmis",— sako filmo 
herojė, dorodama žuvį. Kurdama 
dokumentinius filmus režisierė taip 
pat nemoka „dirbti su pirštinėmis". 
Tik stebėtis gali, kaip filmų herojai 
patiki ir pasitiki režisiere. Ir kaip 
režisierei svarbu žmogus, jo vidinis 
pasaulis. Kai kam filmas pasirodė 
„be veiksmo". Bet kaip pati J. 
Lapinskaitė sakė, jog ji gyvenimą 
matanti tokį. Kartais ir tylos mi
nutė, plaukiantis debesėlis danguje, 
tyla pasako daugiau nei šauksmas, 
bėgimas. 

Sekmadienį, kovo 12 d., važia
vome žiūrėti nors jau ne naujo (pas
tatyto 2004 m.), bet pirmojo reži
sierės vaidybinio filmo „Stiklo šalis". 
Tik atvėrus „The Gene Siskel" filmų 
centro duris maloniai nustebino 
didžiulė Lietuvos vėliava — tą dieną 
rodomas lietuviškas filmas. Pilna 
salė žiūrovų — tai antras malonus 
nustebimas. Roosevelt universiteto 
profesorius Kęstutis Nakas, trumpai 
pakalbėjęs apie lietuvišką kinema
tografiją, pristatė žiūrovams pačią 
režisierę. Gęsta šviesos, žiūrime 
filmą. Iš karto reikia pasakyti, kad 
filmas ne kiekvienam žiūrovui ir 
ypač ne tam, kuris nori „veiksmo" ir 
laimingos pabaigos. Kaip pati 
režisierė sako: „Filmo siužete nėra 
aistrų. V. Juknaitės kūryba yra 

vmįmM 

Režisierė Janina Lapinskaitė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
Jono Kuprio nuotr. 

laikoma artima japonų haiku stilis
tikai. Japonų kultūroje viskas vyks
ta tarsi viduje". Filmo herojė—jau
na moteris, pergyvenanti sunkią 
savo vaiko ligą, septynmetės dukros 
keistus egzistencijos klausimus, vy
ro šaltumą. Moters gyvenimas prisi
pildo nerimo, baimės, laukimo. O 
dar ta dukros parvesta kalė, besi
laukianti šunyčių ir viską stebinti, 
atrodo, tokiomis protingomis ir 
suprantančiomis akimis. Galiausiai 
nusikaltimas — nuskandinami atsi
vesti šuniukai. Apima dvejopas jaus
mas — iš vienos pusės jaunos moters 
gaila, iš kitos — ji žiūrovą atstumia 
savo šaltumu, pretenzijomis visam 
pasauliui. Tačiau kokia bebūtų filmo 
moteris, pats filmas „Stiklo šalis" 
perteikia moterišką pasaulio supra
timo viziją, kurios mes lietuviškame 
kine dar nesame matę. 

Filme maža pozytyvumo, bet 
vizualioji filmo pusė, šalta mėlyna 
spalva, spindintis ledo šaltas bliz
gesys, gražus medelis balto sniego 
lauke — išties įdomus. Tai puikus 
operatoriaus Algimanto Mikulėno 
darbas. Puiki šiam filmui sukurta 
Kipro Mašanausko muzika. 

Mes galime ginčytis — patiko ar 
ne šis filmas, galime kritikuoti ar 
girti režisierę, bet vien tai, kad fil
mas verčia diskutuoti — yra puiku. 
O mums, esantiems toli nuo tėvynės, 
tai buvo dar viena pažintis su ta
lentinga menininke. Todėl nuoširdus 
ačiū visiems organizavusiems šios 
neeilinės lietuvių menininkės kelio
nę per „vandeninę sieną" (J. Lapins
kaitė) ir padėjusiems žiūrovams 
pamatyti jos kurtus filmus. 

Laima Apanavičienė 

LIETUVOJE ATIDARYTA 
M. STANKŪNIENĖS 

MENŲ GALERIJA 
Čikagoje gyvenanti dailininkė 

Magdalena Birutė Stankūnienė yra 
gerai žinoma abiejose Atlanto pu
sėse: Amerikoje ir tėvynėje Lietu
voje. Daug jos darbų yra privačiose 
kolekcijose ir muziejuose įvairiuose 
kontinentuose. Knygos apie daili
ninkę bei kūrybos katalogai yra pla
čiai pasklidę po pasaulį. M. B. Stan
kūnienės mecenatiškai bei visuo
meninei veiklai vargu ar turime 
konkurentų. Ne be reikalo, ji yra 
atžymėta JAV LB Kultūros Tarybos 
premija ir LDK Gedimino ordinu. 

Apie pačią dailininkę, kuri per
nai atšventė savo garbingą amžiaus 
sukaktį jau esame nekartą rašę. Šį 
kartą norime paminėti naujausią 
žinią, kuri neseniai mus pasiekė. 

Žurnalistas iš Marijampolės 
Algis Vaškevičius elektroniniu paštu 
pranešė, kad Vasario 16-osios proga 
Marijampolės kultūros namuose iš
kilmingai atidaryta Magdalenos 
Stankūnienėse menų galerija. Šiose 
iškilmėse apsilankė labai daug 
žmonių, o pati galerija atrodė šviesi, 
erdvi ir tikrai graži. Atidarymo 
juostelę perkirpo miesto meras V. 
Brazys ir LR Seimo narys A. Dimas. 

Buvo tikėtasi, kad į atidarymo 

iškilmes atvyks Vilkaviškio krašto 
muziejaus direktorius Antanas Ži
linskas ir čia pasakys kalbą. Tačiau 
svečias negalėjo atvykti, tai kalbėti 
teko žurn. A. Vaškevičiui, kuris per
nai, viešėdamas Čikagoje, o taip pat 
ir Lietuvoje, turėjo progos nemažai 
bendrauti su dailininke. 

Kaip jis rašo, ekspromtu su
galvota kalba gausios auditorijos 
buvo šiltai priimta. „Jaudinausi, bet 
atrodo, pavyko neblogai, perskaičiau 
neseniai Magdutės atsiųstą man 
laiškelį, kuris labai tiko, — pažy
mėjo A. Vaškevičius. „Po kalbos ne 
vienas asmuo paspaudė ranką. Bet 
gailėjausi, kad pačios Magdutės 
nėra, nes jai buvo skirti visi tie 
širdingi žodžiai", — dar pridėjo jis. 

Taip pat pažymėjo, kad apie či-
kagietės galerijos atidarymą plačiai 
rašė Marijampolės bei kitų miestų 
spauda. 

Sveikiname dail. M. B. Stankū
nienę su šiuo jos nauju pasiekimu! 
Menų galerija visiems laikams pri
mins iš Suvalkijos kilusią kūrėją, 
kuri savo dvasiniais ir materiali
niais lobiais dalinasi su kita;s tau
tiečiais. 

Edvardas Sulai t is Vienas iš dail Magdalenos Stankūnienės darbg, dovanotg Lietuvai. 
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

VALDOVŲ RŪMŲ 
PARAMOS KOMITETO JAV 

VEIKLA 2005 M. 
Kaip žinia, JAV jau trejetą metų 

veikia Čikagoje įkurtas Valdovų 
rūmų paramos komitetas (VRPK-
JAV). Jis supažindina Amerikos 
lietuvių visuomenę su Valdovų rūmų 
atstatymo procesu Vilniuje bei renka 
aukas iš JAV lietuvių, už kurias 
numatoma padėti įrengti rūmus, o 
tuo pačiu vienaip ar kitaip įamžinti 
ir išeivijos lietuvių įnašą į Lietuvos 
valstybingumą. VRPK pirmininkė 
yra Regina Narušienė, ji yra ir viena 
Valdovų rūmų paramos fondo 
(VRPF) Lietuvoje steigėjų (beje, pas
tarajam fondui vadovauja sugrįžęs 
Lietuvon gyventi JAV lietuvis Ed
mundas Kulikauskas). 

Šiame rašinyje norime apžvelgti 
svarbiausius praėjusių metų įvykius 
VRPK veikloje. 

Sukurta JAV lietuvių menės 
samprata 

Vienas svarbiausių įvykių 2005 
m. Valdovų rūmų paramos komiteto 
veikloje buvo JAV lietuvių menės 
Valdovų rūmuose sampratos paren
gimas (ši samprata buvo išspausdin
ta ir „Drauge"). Ją paruošė ir dar 
pernai balandžio mėn. komiteto 
susirinkime pristatė istorikė, mu
ziejininkė Violeta Rutkauskienė. 
Sampratos vystymo tikslu buvo su
burtas jos vadovaujamas pakomi
tetis. Vėliau buvo parengtas ir 
menės įruošimo planas. 

Tokios ar panašios menės įren
gimui praėjusią vasarą pritarė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
kraštų valdybų pirmininkai, savo 
suvažiavime priimdami atitinkamą 
rezoliuciją (2005 m. liepos 10 d.) -
joje ši menė vadinama „Valstybingu
mo menės" vardu. Beje, toje pačioje 
rezoliucijoje visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės skatinamos steigti 
Valdovų rūmų paramos komitetus, 
kad šie galėtų rinkti lėšas, ir tokiu 
būdu išeivija galėtų padėti įrengti 
rūmų interjerus bei ekspozicijas. 

JAV lietuvių menės įrengimui 
Valdovų rūmuose taip pat pritarė 
JAV LB Taryba, šis klausimas jos 
rekomendavimu buvo svarstytas ir 
bendruose LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiuose ir 2005 m. 
spalio 28 d. buvo priimta minėtos 
komisijos rezoliucija dėl Valdovų 
rūmų paskirties. Joje, be kita ko, 
buvo pageidaujama, kad Valdovų 
rūmų interjero ir ekspozicijos projek
te būtų pristatytas tremties, parti
zanų ir užsienio lietuvių gyvenimo 
indėlis į tautos istoriją, kultūrą, 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimą ir valstybingumo įtvirtinimą 
atskiroje menėje. Taip pat buvo 
siūloma LR Kultūros ministerijai 
įtraukti vieną JAV LB paskirtą 
atstovą dalyvauti Koordinacinės 
komisijos (valdovų rūmų atkūrimo ir 
paskirties sampratos įgyvendinimo 
koordinacine komisija, vadovas - LR 
kultūros ministras V Prudnikovas' 

sudėtyje. 
Minėtos menės samprata bei 

įrengimo planas buvo pristatyti ir 
Lietuvoje už rūmų įrengimą atsa
kingiems asmenims. Taip pat buvo 
sulaukta pasiūlymo, kad JAV lietu
vių ekspozicija būtų PLB menės 
dalis, kam VRPK iš esmės pritaria. 

Apie galutinį Lietuvoje dirban
čių atsakingų institucijų sprendimą 
dėl panašios menės Valdovų rūmuo
se įrengimo, kurioje vienaip ar kitaip 
būtų reprezentuojami ir užsienio lie
tuviai, pranešime artimiausioje 
ateityje. 

Parengta skrajutė 

Kitas svarbus Valdovų rūmų 
paramos komiteto darbas 2005 
metais - tai jo pirm. R. Narušienės 
rūpesčiu išleista skrajutė. Joje 
dviem kalbomis (vienoje pusėje lietu
viški, kitoje - angliškai) kreipiamasi 
į JAV lietuvius, kviečiant prisidėti 
prie istorinio Valdovų rūmų atstaty
mo projekto. Joje pateikiami VRPF 
IR VRPK adresai bei kita naudinga 
informacija. 

Skrajutė buvo platinama JAV 
LB Tarybos suvažiavime Detroit, 
MI, 2005 m. rugsėjo 23-25 d. bei 
kituose svarbiuose JAV lietuvių 
susibūrimuose. 

LR kultūros viceministras 
domėjosi komiteto veikla 

Pernai lapkričio mėnesį Čika
goje viešėjo LR kultūros viceminis
tras Faustas Latėnas, kuris čia 
atvyko dalyvauti JAV LB Kultūros 
tarybos premijų įteikimo šventėje. 
Džiugu, jog viceministras rado laiko 
susitikti ir su Valdovų rūmų pa
ramos komiteto JAV nariais bei pa
rodė susidomėjimą šio komiteto 
veikla. 

Lapkričio 26 d. F. Latėnas daly
vavo VRPK posėdyje. Jo metu vice
ministras domėjosi komiteto veikla, 
o vėliau vyko atviros ir net karštos 
diskusijos. Apibendrinant galima 
pasakyti, jog JAV lietuvių veikla, 
siekiant prisidėti prie Lietuvos val
stybingumo simbolio atkūrimo, LR 
Kultūros viceministrui paliko ne
mažą įspūdį. 

Sulaukta stambaus 
palikimo 

2005 metų pabaigoje VRPK ižde 
buvo per 130 tūkst. dolerių. Tuos 

A t A 
EDUARDAS R. SKALIŠIUS 

Mirė 2006 m. kovo 7 d., sulaukęs 71 metų, po sunkios 
širdies operacijos. 

Gyveno Waukegan, IL, kur iki ligos dirbo architektu. 
Gimė 1934 m. gegužės 21 d., Mažeikiuose, Lietuvoje. 1944 

m. su tėvais, gelbėdamiesi nuo sovietų ir raudonosios armijos 
žiaurumų, pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. 

Nuliūdę liko: žmona Elena, sesuo Liolyda Šukys su vyru 
Aleksu ir vaikais, a.a. brolio Pauliaus žmona Ada ir jų vaikai, 
dėdienė Jus t ina Skališienė su sūnum Bernardu ir dukra Regina 
Rejman, kiti giminės ir artimieji Amerikoje bei Lietuvoje, 
krikšto vaikai, draugai. 

Eduardas Romualdas buvo a.a. Eduardo ir Barboros Ska-
lišių sūnus, a.a. Pauliaus (Ada) Skališiaus brolis, a.a. Bernardo 
(Justina) Skališiaus ir a.a. Adolfo (Elena) Švažo sūnėnas. 

Išpildant Eduardo paskutinę valią, kūnas buvo sudengin-
tas, pelenai šį rudenį bus pervežti ir palaidoti Lietuvoje. Šv. 
Mišios už velionio sielą bus aukojamos š.m. gegužės mėnesį. 
Vieta ir laikas bus patikslinta vėliau, atskiru pranešimu. 

Visus, kurie pažinojo Eduardą, kviečiame prisiminti jį mal
dose ir pagerbti savo mintyse. 

Nuliūdę artimieji 

pinigus nuo komiteto įkūrimo pra
džios suaukojo JAV lietuviai, o jų 
rinkimu visą tą laiką rūpinosi 
sąžiningai ir atsidavusiai dirbęs, 
„Draugo" skaitytojams puikiai pažįs
tamas patyręs iždininkas Bronius 
Juodelis. Deja, dėl pablogėjusios 
sveikatos B. Juodelis 2006 m. buvo 
priverstas atsisakyti šių pareigų -
VRPK nariai jam nuoširdžiai dėkoja 
už darbą, o apie naują iždininką bus 
paskelbta artimiausioje ateityje. 

Tačiau netrukus VRPK iždas 
turėtų pasipildyti stambia suma -
2005 m. sulaukta pirmojo palikimo, 
apie kurį buvo skelbta ir anksčiau. 
Dabar, kuomet visą savo turtą (apie 
300,000 dol. vertės) Valdovų rū
mams palikusioji iškeliavo amžiny
bėn, jau galima paskelbti jog tai 
buvo Floridos gyventoja a. t a. Ona 
White. 

Apie Gedimino pilies papėdėje 
Lietuvos sostinėje atstatomus rū
mus O. White perskaitė viename iš 
anglų kalba JAV lietuvių leidžiamų 
žurnalų. Lietuvių kilmės moteris 
kreipėsi į straipsnio autorę - VRPK 
pirmininkę R. Narušienę, ir su O. 
White advokato pagalba buvo su
rašytas testamentas, įprasminęs O. 
White gyvenimą. 

Beje, O. White prieš mirtį iš
reiškė pageidavimą, kad jos pelenai 
atgultų Lietuvos žemėje, netoli Val
dovų rūmų. Šią jos paskutinę kelionę 
savo lėšomis suroganizavo R. Na
rušienė - dosnios Lietuvai velionės 
paskutinė valia buvo įvykdyta. 

Šiuo metu palikimas yra teisme, 
pardavinėjamas velionės namas bei 
turtas. Artimiausiu metu planuoja
ma surengti jos paliktų juvelyrinių 
papuošalų varžytines JAV lietu
viams (sekite skelbimus). 

Gražiu Onos White pavyzdžiu 
kviečiami pasekti ir kiti JAV lietu
viai. Sudarinėdami savo testamen
tus nepamirškite juose paminėti ir 

Valdovų rūmų - tai kilni dovana Lie
tuvai, prisidedant prie jos vals
tybingumo simbolio įkūrimo, bei 
prasmingas savo atminimo įamžini
mas! 

Surinktos aukos tebesaugomos 

Taigi pagrįstai galima teigti, 
kad 2005 metai buvo patys svar
biausi Valdovų rūmų paramos ko
mitetui JAV finansine prasme. Beje, 
norisi atkreipti visų aukotojų dėmesį 
į tai, jog kol kas iš VRPK iždo dar 
nėra perduotas Lietuvos fondui nė 
vienas doleris - pinigai laikomi JAV 
banke ir yra investuojami JAV. 
Gobelenai, baldai pirkti iš užsienio 
Valdovų rūmų įrengimui, apie ku
riuos buvo skelbta spaudoje - tai 
Valdovų rūmų paramos fondo Lie
tuvoje iniciatyva ir sukauptomis 
lėšomis įgyti pirkiniai. Tuo tarpu 
JAV veikiantis Valdovų rūmų para
mos komitetas stengsis informuoti 
Amerikos lietuvių visuomenę apie 
būsimą surinktų aukų panaudojimą 
bei užtikrinti, kad jis būtų prasmin
gas užsienio lietuviams. 

Primename, kad visi aukotojai 
įtraukiami į sąrašus, kurie publikuo
jami internete - VRPK tinklalapyje 
- www.vrk.lt, o taip pat sąrašai bus 
eksponuojami ir pačiuose Valdovų 
rūmuose. Aukojantiems daugiau 
kaip 1,000 LT (apie 380 USD) įtei
kiami Valdovų rūmų Statytojo diplo
mai ir jų vardai bus įrašomi garbės 
lentoje Valdovų rūmuose. 

JAV gyvenantys rėmėjai čekius 
gali siųsti: Valdovų rūmų paramos 
komitetas JAV, 5600 South Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636. Pra
šome čekius rašyti: Lithuanian Ame
rican Community, Inc. - Valdovų 
rūmai, kad galėtumėte nusirašyti 
nuo JAV federalinių mokesčių. 

VRPK informacija 

http://www.vrk.lt
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• 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 18 d., šeštadienį, 2 vai. 
p.p. LB Brighton Park apylinkės 
valdyba maloniai kviečia visus į su
sitikimą su Kauno "arkivyskupijos 
augziliaru vyskupu Jonu Ivanausku, 
kuris vyks Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos Mo-
zerio salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Pagerbkime svečią gausiu dalyvavimu. 

• K o v o 18 d. lietuviškoje Mon-
Jessori mokyklėlėje „Žiburėlis", įsi
kūrusioje PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto 
vyks atvirų durų diena ir vaikų regis
tracija 2006-2007 mokslo metams. Į 
mokyklėlę priimami 3-6 metų vaiku
čiai. Tel. pasiteiravimui: 630-257-8891 

• K o v o 19 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores bus lietuviškos pamaldos. 
Šv. Mišias aukos kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Po pamaldų įvyks Nepri
klausomybės šventės minėjimas, 
kuriame kalbės LR generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius. Meninę programą atliks kank
lių ir skudučių ansamblis „Gabija", 
vadovaujamas Genės Razumienės. 
Po programos — kavutė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šioje šventėje. 

•Kovo 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. 

•Ba lzeko lietuvių kultūros 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. 

•Ate i t in inkų 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 

• G e n . T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos visuotinis metinis susirinki
mas įvyks š. m. kovo 26 d., sekma
dienį, 12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43rd. Street, Chicago, IL. Visi 
nariai ir besidomintys kuopos veikla 

yra kviečiami dalyvauti. Po susirin
kimo bus vaišės ir pabendravimas. 

• 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 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". 
Bilietus prašome užsisakyti 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-
kalaitei tel. 630-243-6302 arba su
sisiekti su savo apylinkės pirmi
ninku/e. Anketų pristatymo data 
pratęsta iki kovo 29 dienos. 

• Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus 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. 

•Lie tuv ių operos 50-ties metų 
sukakties minėjimo renginiai pra
sidės apžvalgine paroda, kurios 

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-Bendruomene.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! 

Augustino Griciaus 
komedijos 

„PALANGA" 

Bilietai bus parduodami prieš 

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

ŠEIMŲ TEATRO SPEKTAKLIS 

Toronto teatro sambūris 

„Žalios lankos", 
atveža spektakli 

„Bulvinė pasaka" 
Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija „Žalios lankos" 

vaikučius ir jų tėvelius kviečia \ ypatingą renginį — režisierės Daivos 
Botyrienės 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 į fantazijos kara
lyste, 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. 

LR generalinio konsulato Čikagoje 
pranešimas 

Š. m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos — Kovo 11-osios paminėjimo šventėje, kuri vyko šalia Dievo Apvaiz
dos lietuvių katalikų bažnyčios esančiame kultūros centre, Southfield, MI. 
Minėjimą surengė JAV LB Detroit apylinkė. 

Tardamas sveikinimo žodį susirinkusiems generalinis konsulas pasi
džiaugė Lietuvos valstybės pesiekimais po Nepriklausomybės atkūrimo, pa
sidalino rūpesčiais, kuriais šiandien gyvena Lietuva. A. Daunoravičius at
kreipė dėmesį į faktus, rodančius, kad žmonės, deja, dažniau mėgsta skųstis 
savo vargais, nei pasidžiaugti pasiekimais. 

Generalinis konsulas taip pat atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Detroit 
ir apylinkių lietuviai daugiausia domėjosi Lietuvos Respublikos pilietybės 
palikimo ir grąžinimo, įgijus kitos šalies pilietybę, tvarka, teiravosi apie 
lietuviškų pasų keitimo procedūras bei apie Lietuvos gyventojų pajamų 
mokesčius. 

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. 

• JAV lietuvių jaunimo sąjunga 
paskyrė tris stipendijas — 2 po 100 
dol. studentams ir vieną — 100 doi 
jaunimo jjrupei. Stipendijos skina

mos jaunimui dirbančiam lietuvybės 
baruose ir besidominčiam lietuviška 
veikla. Siųskite savo aprašymus 
„Ką aš galvoju apie lietuvybę, kas 
laukia lietuvybės ateityje?" adresu : 
akaralisl@hotmail.com Jaunimas 
kviečiamas aprašyti savo mokslinę 
ar jaunimo grupės veiklą. 

• Ketvirtadienio, kovo 16 d., 
„Chicago Tribūne" numeryje laik
raščio korespondentė Renee Enna 
straipsnyje „Cafė Smilga serves up 
a taste of Lithuania" rašo apie lietu
višką restoraną „Smilga", esantį 
2819 83rd Street ir Lemont Rd. 
sankryžoje, Darien, IL. Straipsnio 
autorė lietuviško restorano darbą 
įvertino „trimis šakutėmis" (vienu 
geriausiu). Aukščiausias įvertini
mas — „keturios šakutės". 

http://www.jpolikaitis@aol.com
http://www.Lietuviu-Bendruomene.org
mailto:tarybosrinkimai@yahoo.com
mailto:akaralisl@hotmail.com

