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Darbą pradėjo „Turniškių skandalo" komisija 

Turniškių statybas tirianti Seimo komisija susirinko į pirmąjį posėdį. Kairėje: 
komisijos pirmininkė Loreta Graužinienė. Roko Medonio (ELTA) nuotr 

Vilnius, kovo 21 d. (BNS)—An- Į pirmąjį posėdį susirinkusi 
tradienį darbą pradėjo Turniškių „darbietės" Loretos Graužinienės 
statybų peripetijas tirsianti laikinoji vadovaujama 12 parlamentarų ko-
Seimo komisija. misija antradienį nusprendė papra

šyti pateikti tyrimui reikiamą infor
maciją iš Turniškių tur tą valdančio
sios Akcinės komunalinių paslaugų 
bendrovės, iš Vyriausybės bei iš Vi
daus reikalų ministerijos (VRM). 

Par lamentara i prašys pateikti 
tikslų visų akcinei bendrovei prik
lausančių pastatų nuomininkų bei 
butus įsigijusių savininkų sąrašus, 
taip pat ir komunalinių paslaugų 
įkainius. 

VRM bus prašoma atsiųsti do
kumentus , kurių pagrindu Vidaus 
tarnybos pulkai saugo minėtą ak
cinės bendrovės valdomą teritoriją 
Turniškėse. 

Butus Turniškėse įsigiję ir dėl to 
vėliau atsistatydinę buvę prezidento 
Valdo Adamkaus patarėjai anksčiau 
yra teigę, jog kas mėnesį už teritori
jos apsaugą moka 600 litų. 

L. Graužinienė teigė, jog kol kas 
nėra pagrindo reikalaut i panaikinti 
minėtos teritorijos apsaugą. 

Pasak L. Graužinienės, komisija 

S. H u s s e i n 
n e p a v y k o 

t e i s t i s 
su L i e t u v a 

Vilnius, kovo 21d. (BNS) — Už 
nusikaltimus žmoniškumui teisia
mas buvęs Irako diktatorius Sad-
dam Hussein nesėkmingai bandė 
skųsti Lietuvą ir dar 20 kitų Euro
pos valstybių Stasbourg. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", Europos Žmogaus Teisių Teis
mas (EŽTT) praėjusią savaitę atsi
sakė svarstyti, jo pareiškimą, nes 
Europos valstybės nėra atsakingos 
už karo Irake iniciatorės JAV veiks
mus suimant ir kalinant buvusį ša
lies vadovą. 

Lietuvos krašto apsaugos vice
ministras Gintautas Sivickas mano, 
kad šis triukšmingas S. Hussein ėji
mas nedidina pavojaus Lietuvai, bet 
neatmeta galimybės, kad apskritai 
grėsmės laipsnis gali didėti. 

Buvęs Irako diktatorius Stras-
bourg teisėjams nesėkmingai bandė 
įrodyti, kad 21 valstybė — Airija, Al
banija, Bulgarija, Čekija, Danija, 
Estija, Islandija, Italija, Jungtinė 
Karalystė, Kroatija, Latvija, Lietu
va, Lenkija, Nyderlandai, Portugali
ja, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, 
Turkija, Ukraina ir Vengrija — pa
žeidė jo teises. 

Jis skundėsi dėl suėmimo, įka
linimo, perdavimo Irako vyriausybei 
ir besitęsiančio teismo proceso, pra
šė, kad Europos žmogaus teisių kon
vencija garantuotų jo teisę į gyvybę, 
panaikintų mirties bausmės grėsmę. 

Teismas atmetė S. Hussein pa
reiškimą. Nukelta \ 6 psl . 

„Rytiečiai" — Britanijos juodadarbiai 
Vilnius, kovo 21 d. (BNS) — Di

džioji Britanija šį mėnesį paskelbė 
nebeišduosianti darbo vizų nekvali
fikuotiems darbuotojams iš ne Eu
ropos Sąjungos šalių. Anot Didžio
sios Britanijos atstovų, juodą darbą 
puikiai gali dirbti ir atvykėliai iš Ry
tų Europos. 

Naujieną paskelbęs Didžiosios 
Britanijos teisingumo ministras 
Charles Clark pareiškė laukiantis, 
kad darbo vietas statybose, restora
nuose ir žemės ūkyje užims ateiviai 
iš Rytų Europos bei kitų Europos Są
jungos šalių. 

Apie rytų europiečių galimybes 

rasti geresnius darbus j is nekalbėjo. 
Nuo 2004 metų gegužės, kai į 

Europos Sąjungą įstojo aštuonios 
naujos narės , iš Rytų Europos į Di
džiąją Britaniją kasmet 'a tvyks ta po 
200,000 emigrantų. 

Seimo nariai nepasipiktino, kad 
Lietuvos piliečius Didžiojoje Brita
nijoje vadina juodadarbiais . 

Seimo Europos reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas Pe t ras 
Auštrevičius sakė t ik įs , kad Ch. 
Clark nesiekė įžeisti Lietuvos. O 
siekis darbininkus iš Afrikos pa
keisti imigrantais iš Rytų Europos 
— padėties darbo rinkoje rezultatas. 

Atgimimo istorija perrašyta 
iš t a u p u m o 

Vilnius, kovo 21d. (BNS) — Po
licijos generalinis komisaras Vytau
tas Grigaravičius pripažįsta, jog ra
šant policijos istoriją, kurioje pateik
ti Atgimimo istorinių įvykių vertini
mai sukrėtė visuomenę, „padaryta 
klaida". 

Tačiau, pasak V. Grigaravičiaus, 
ši klaida padaryta taupant lėšas. 

„Didžiausia klaida padaryta, 
kad mes tą knygą nusprendėme leis
ti, norėdami padaryti pigiau, savo
mis lėšomis, nesamdėme specialistų, 
mokslininkų, recenzentų. Ir todėl 
taip įvyko. Tai klaida", — antradienį 
Seime sakė generalinis komisaras. 

Visuomenei pasipiktinus kon
troversišku leidiniu „Angelo sargo 
skrydis", kurio pirmajame tome, 
skirtame 1988-1990 m., daugelis pa
teiktų faktų atspindi sovietinių oku
pantų požiūrį į žmones, kovojusius 
už Lietuvos laisvę, jo leidyba sustab-

Knygos „Angelo sargo skrydis" virše
lis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

dyta. 
Policijos generalinis komisaras 

sako kol kas nežinantis, koks liki
mas laukia užmojo parašyti Lietu
vos policijos istoriją. Galbūt, pasi
te lkus special is tus, bus kur iama 
nauja jos versija. 

„Pamąstysime, bus matyti", — 
sakė V. Grigaravičius. 

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

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

„nuodugniai ir atsakingai" tikrins 
viską, ką yra įpareigojęs ištirti Sei
mas . Kitą savaitę komisijos nariai 
ket ina vykti į Turniškes. 

Seimas komisijai pavedė ištirti, 
a r žiniasklaidoje paskelbta informa
cija apie statybas Turniškėse atitin
ka tikrovę, išsiaiškinti prezidento 
rezidencijos įkeitimo bei Turniškių 
rajone atliktos pastatų rekonstruk
cijos aplinkybes. 

Komisija tirs, kokiomis aplinky
bėmis Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Ar rinkimai pakeis 
Baltarusiją? 
Buržuazijos įsigalėjimas. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Lietuvos politikoje 
„besmegeniškumo" 
nesumažėjo. 
Prie ruso buvo geriau. 
Paguodos telefonas. 
Pavasarinė mugė 
Jaunimo centre. 
Gavėnios rekolekcijos. 
Margučiu marginimas. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.898 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBĖS KELIAS 
Redaktorė j .v . s . Irena Regienė 

«23^ 

„AUŠROS VARTŲ/KERNAVES" 
TUNTO VYR. SKAUČIŲ BŪRELIŲ 

SUSIBŪRIMAS 
Š.m. vasario 26 d. Ateitininkų 

namuose, Lemonte, susirinko gražus 
būrys moterų. Tai sesės, kurios pri
klauso vyr. skaučių būrel iams „Auš
ros Vartų/Kernavės" tun te . Kokia 
proga? Tai pirmas ka r t a s , kai tunto 
būrelių sesės susirinko ka r tu paben
draut i , susipažint i ir pasiruošti 
skautininkės įžodžiui. 

Sueiga prasidėjo susipažinimu. 
Sesės iš įvairių būrelių pristatėme ir 
savo būrelį. Sueigą pravedė vyr. sk. 
s. Audra Lintakienė ir v.s. Vanda 
Aleknienė. 

Susipažinusioms sesėms buvo 
pravestas pirmas žaidimas. Lėkštėje 
buvo išdėstyti įvairių spalvų popie
riai. Kiekviena sesė pasirinko spal
vą, kuri jai geriausiai atitiko. Pagal 

spalvas sesės susiskirstė į savo 
skiltis. Sesė Vanda apibūdino kiek
vienos spalvos reikšmę. Pirmoji 
reikšmė apibūdino sesių charakterį. 
Antra reikšmė buvo skirta sesėms, 
kurioms ta spalva patiko, bet 
nepasirinko, o trečia reikšmė buvo 
skirta toms, kurioms spalva visai 
nepatiko. 

Šiam žaidimui pasibaigus, spal
vų skiltys turėjo atlikti jiems pa
skirtą uždavinį. Viena skiltis turėjo 
išversti lietuviškus posakius į anglų 
kalbą. Antra skiltis turėjo padai
nuoti lietuviškas daineles su jude
siais. Trečios skilties uždavinys buvo 
išspręsti lietuviškas mįsles, o pasku
tiniosios skilties uždavinys buvo 
pasakyti barbarizmus taisyklingai 

lietuviškai. 
Šie žaidimai pra

džiugino visas seses. 
Visos daug ką iš
moko. Daug prisi
juokė. Baigusios žai
dimą, sesės susikau
pė ir pradėjo ruoš
tis skautininkės įžo
džiui. 

Vyr. sk. vsl. Da
nutė Barienė, apsup
ta visų sesių, davė 

„Aušros Vartų/Kernavės" tunto vyr. skaučių būrelio skautininkės įžodį, 
sesės, dalyvavusios pirmame tunto būrelių susitikime. J au daug metų sesė 

E m į i i j o s Platerytės bureiio sesės su nauja paskautininke Danute Bariene. 

Danutė vadovauja „Emilijos Pla
terytės" būreliui. 

Davus įžodį, žalią kaklaraištį 
užrišo Vidurio rajono vadovė j s . 
Rūta Kirkuvienė. Pasveikinta visų, 
sesė Danutė visoms padėkojo. 

Per šią nuostabią popietę „Emi
lijos Platerytės" vyr. skaučių būrelis 
įteikė labai dosnią piniginę auką 
tuntui. Tuntininkei padėkojus „Emi
lijos Platerytės" būreliui už dosnią 
auką ir kitoms sesėms už dalyva
vimą susibūrime bei paramą tuntui , 
pasivaišino visų būrelių sesių suneš
tais užkandžiais. 

Sueiga praėjo gražiai ir links
mai. Visoms buvo smagu ka r tu 
susieiti pabendrauti . 

Norėčiau padėkoti sesėms už 
atsilankymą į šį pirmąjį „Aušros 
Vartų/Kernavės" tunto vyr. skaučių 
būrelių susibūrimą. Dėkoju sesei 
Vandai ir sesei Audrai už nuostabiai 
suruoštą sueigą. Dėkoju „Emilijos 
Platerytės" vyr. skaučių būreliui už 
dosnią auką tuntui . Nuoširdus skau
tiškas, širdingas ačiū. 

ps. Aušra Jasaitytė Pe try 
„Aušros Vartų/Kernavės" 

tunto tuntininkė 

Sesė Vanda Aleknienė praveda „Auš
ros Vartų/Kernavės" tunto vyr. skau
čių būrelių susitikimą. 

Visos nuotraukos Aušros 
Jasaitytės-Petry 

RAKO STOVYKLAI — 50 METU 
Mieli Tėveliai, 

Stovykla „Rakąs — 50 metų" 
vyks Rako stovyklavietėje prie 
Custer, Michigan nuo liepos 9 d. 
(12 v. p.p.) iki liepos 22 d. (12 v. 
p.p.), iš viso dvi savaites. Sto
vykloje dalyvauja Čikagos skau
tai ir skautės. 

Registracija 
Siunčiame J u m s 2006 m. stovyk

los registracijos anketą. Užpildytas 
anketas su mokesčiu prašome grą
žinti stovyklos administratorei , Lo
retai Jučienei, iki birželio 9 d. Čekiai 
rašomi: „Lithuanian S c o u t s Asso
ciation". 

Registracija vyks t ik iki 2006 m. 
birželio 9 d. Po birželio 9 d., registraci
ja bus laikoma pavėluota ir prie visos 
stovyklos kainos bus pridėta 100 dol. 

Jei užsiregistravusieji negalėtų 
vykti į stovyklą, mokesčio pinigai 
bus grąžinami, išskyrus 25 dol. 

Privaloma visas registracijos 
anketas tiksliai užpildyti ir pasira
šyti atitinkamose vietose kiekvienam 
stovyklautojui ir grąžinti su visu mo
kesčiu. Registracijos formas galima 
rasti www.budek .org 

Pastabos 
Išskyrus jaunų šeimų pastovyk-

lę, stovyklautojai priimami nuo 8 
metų amžiaus. Galutinį sprendimą 
daro jaunesniųjų skautų, skaučių ir 
jaunų šeimų vadovai. 

Transportacija į stovyklą ir atgal 
yra stovyklautojų atsakomybė. Sto
vyklautojai galės naudotis nusamdy
tu autobusu. Kaina už kelionę auto
busu (75 dol.), nesvarbu ar stovyk
lautojas važiuos ten ir atgal į stovyk
lą, ar tiktai į vieną pusę. 

Visi stovyklautojai turi būti 
visateisiai lietuvių skautų sąjungos 
nariai, užsimokėję 2006 metų nario 
mokestį ir buvę aktyvūs nar ia i 
2005—2006 skautavimo metus. 

Stovykla vedama skautiškos ide
ologijos principais ir taisyklėmis. 
Stovyklautojai privalo susipažinti su 
stovyklos taisyklėmis ir pasižada 
stovyklauti, įgyvendinant tuos prin
cipus ir taisykles. 

Registracijos detalės 
Šios registracijos formos yra pri

valomos užpildyti kiekvienam/ai 
stovyklautojui: 

2006 m. skautų registracijos 
anketa (8-18 m. amžiaus). 

Stovyklos mokesčiai 
Mokestis šeimai 
Vienas stovyklautojas — 
Du stovyklautojai — 
Trys stovyklautojai — 
Keturi stovyklautojai — 

dvi savaitės 
360 dol. — 
635 dol. — 
835 dol. — 
985 dol. — 

viena savaitė 
225 dol. 
395 dol. 
520 dol. 
610 dol. 

Penki ar daugiau stovyklautojų iŠ vienos šeimos moka tiek pat kiek 
keturi. Jaunų šeimų anketos bus pasiųstos atskirai. 

Child Information Record 
Health History Record 
Lithuanian Scouts Association 

Agreement to Release/Medical 
Release & Agreement 

Mokesčio anketa (šeimai). 
Svarbi žinia: stovykloje vyksta 

šaudymo mokymo pamoka. Vadovai 
yra suaugę ir registruoti mokytojai. 
Pamokos vyksta pagal Michigan 
valstijos įstatymus. Jei jūs nenorė
tumėt, kad jūsų sūnus ar dukra 
dalyvautų šiose pamokose, prašome 
pridėti laiškutį su pastaba prie re
gistracijos. 

Prašau užpildytas registracijos 
anketas su mokesčiais grąžinti 
stovyklos administratorei: 

Loreta Jučas 
19530 Fiona 
Mokena, IL 60448 
Čekiai rašomi: L i t h u a n i a n 

Scouts Associat ion 
Jei būtų klausimų, prašome 

kreiptis: 
Dana Mikužienė 
Stovyklos viršininkė 
(815)725-8494 
mikuzis3@comcast.net 
Laima Bacevič ienė 
„Nerijos tuntininkė" 
708-614-9292 
Aušra Petry 
AVK tuntininkė 
70&-349-8432 
Robertas Jokubauskas 
„Lituanicos" tuntininkas 
815-838-8136 
Budėkime! Gero vėjo! 

Sesė Dana Mikužienė 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Te).: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 
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Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chkago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

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

Metams$135.00 • 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 k kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68 00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administraciia@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 

skelbimai(S>draugas o r g 
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BURŽUAZIJOS 
ĮSIGALĖJIMAS 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Daugelis pagal marksistinį mo
kymą buržuazija tebelaiko stambius 
žemvaldžius, pramonininkus, ver
slininkus. Tačiau ne tur tas , o turto 
kaupimo tikslas bei jo panaudojimo 
būdas, pati bužuaziškoji dvasia nu
sako priklausomybę buržuazijai, is
toriko Edvardo Gudavičiaus taikliai 
pavadintam, pilvažmogių luomui. 

Komunistinė ideologija, skelbusi 
ir vykdžiusi kovą su buržuazija iš 
tikrųjų ją naikino kaip turtinį luo
mą, tačiau buržuaziškosios dvasios 
ne tik nenaikino, bet ją puoselėjo, 
diegė. Komunizmo — rojaus žemėje 
— ideologija, skelbianti hedonistinę 
nuostatą ,,iš kiekvieno — pagal su
gebėjimus, kiekvienam — pagal po
reikius" ir buvo pa ts t ikriausias 
buržuazinės dvasios įkūnijimo sie
kis. O ir kelio į komunizmą etapo — 
socializmo kilmė yra buržuaziška, 
nes buržua ir socialisto dvasia ta 
pati, tik pastarojo požiūris į turto 
perskirstymą kitoks. 

Trys dvas inės struktūros 

Knygoje „Buržuazijos žlugimas" 
(Kaunas, 1940) mūsų filosofas An
tanas Maceina išskyrė tris Europos 
kultūros idėjas, apie kurias telkiasi 
gyvenimas: buržuaziškąją, prome
tėjiškąją ir krikščioniškąją. Bur
žuazija, prometėjizmas ir krikš
čionybė yra amžini dvasios tipai, 
dvasinės struktūros. Kiekvienas 
žmogus savo viduje esąs buržua, 
prometėjas ir krikščionis. Mat žmo
gus yra šios tikrovės, šios žemės, šio 
pasaulio padaras, todėl jame byloja 
Žemės dvasia. Bet žmogus yra ir 
laisvas padaras , kūrėjas, jis jaučiasi 
esąs Žmogus aukščiausia ir kilniau
sia šio žodžio prasme, todėl jam 
kalba Žmogaus (prometėjo) dvasia. 
Sukurtas pagal Dievo paveikslą ir 
panašumą, susietas su pirmaprade 
Priežastimi, žmogus turi Dievo dva
sią. Taigi, kaip teigia A. Maceina, 
,,ateina laikas, kada žmogus savo 
viduje turi tapti arba buržujumi, 
arba prometėjumi, arba krikščioni
mi. Tai yra gilių dramų ir konfliktų 
metas. Bet jis yra neišvengiamas. 
Žmogus turi apsispręsti, kas jame 
viešpataus: Žemės dvasia, Žmogaus 
dvasia ar Dievo dvasia". Pagal vidinį 
apsisprendimą ir nusiteikimą klos
tosi išorinis žmogaus gyvenimas, 
gyvenimo stilius. Jei gyvenimo sti
lius iš individualios sferos pereina į 
visuomeninę, jis įgauna istorinį pa
vidalą. 

Nepažinęs bolševizmo iš arčiau, 
A. Maceina jame įžvelgė prometėjiz-
mo pradus, tačiau, kaip parodė pa
tirtis, bolševizmas žmogų nužmogi
no iki dabartinio gyvulio. Krikščio
niškojo gyvenimo stilius, kaip istori
nis pavidalas, regis, taip pat stumia
mas iš Europos gyvensenos. Tai liu
dija ir Europos Sąjungos konstituci
jos projektas, kuriame nebeminima 
krikščioniška Europos valstybių 
kilmė. Įsigali buržuaziškasis stilius. 
Postkomunistinėje erdvėje, kurioje 
marksistinės ideologijos sudedamo
ji dalis buvo ateizmas, kurioje krikš
čioniškajai ir prometėjiškajai dvasiai 
nebuvo vietos, buržuaziškoji dvasia 
tarpsta, įsisiautėjo taip, kad jos su
tramdymas jau šaukiasi revoliucijos. 
Kas gi ta, regis, nemaištinga, tingi, 
tačiau, pasirodo, grėsminga dvasia? 

Buržuazija 

Pagrindinis buržuazijos dvasios 
požymis yra jos trauka žemyn. Jai 
šis laikas vertesnis už amžinybę 
(„čia ir dabar"), ši žemė brangesnė 
už rojų. Buržua neneigia to, kas yra 
aukščiau, tačiau tiems dalykams 
neturi potraukio, kilti aukščiau jis 
nenori ir nesistengia (kilimas susi
jęs su pastangomis, nepatogumais, 
kartais kančia). Buržua gyvena slė
nyje, lygumoje, todėl nepakenčia 
nieko, kas bandytų jį nuo šios že
mės atitraukti, j is gyvena tuo, kas 
yra, o ne tuo, kas turėtų būti. Į kūry
bą ir veiklą buržua yra stumiamas 
reikalo, naudos. Buržuazinė kultūra 
neturi idėjos, jos skiriamasis bruo
žas — praktiškumas. 

Pastovus gyvenimas šioje tikro
vėje yra būdingas buržuazinės dva
sios bruožas. Ta tikrovė, aplinka su
daryta iš gyvybės ir medžiagos, todėl 
buržua myli tik kūną ir tai, kas 
žemiška. Ši meilė nevienoda, nes ją 
skatina skirtingi motyvai. Buržua, 
labiau linkstančiam į kūną, meilę 
žadina hedonistinis (malonumai) 
motyvas, o linkstančiam į medžia
ginį pasaulį utilitarinis (praktišku
mas) motyvas. Pirmasis siekia ma
lonumo, antrasis — naudos. Visur: ir 
moksle, ir mene, ir religijoje — he
donistinis buržua ieško malonumo, 
o utilitarinis — naudos. 

Du buržujaus tipai 

Hedonistinis buržua įsigyvena 
savame kūne, kuris jam tampa tikra 
tėvynė. Kūno reikalai, aistros jam 
tokios svarbios, kad jos tarsi susilie
ja su dvasine sritimi. Kurias, žino
ma, reikalauja, kad žmogus valgytų, 
kad būtų palaikomos fizinės galios, 
sveikata. Žmogus valgydamas jaučia 
malonumą. Hedonistiniam buržua 
malonumas yra svarbesnis už objek
tyviąją valgymo priežastį. Hedonis
tinio buržua vertybių malonumas 
yra svarbesnis už objektyviąją valgy
mo priežastį. Hedonistinio buržua 
vertybių skalė susideda iš malonu
mo ir nemalonumo, todėl laimė jam 
nesuvokiama. Kadangi jo siekiai 
grindžiami ne kolektyviniu, o indivi
dualiu principu, jam rūpi ne tauta, 
ne valstybė, o jis pats, jo kūnas. Jis 
priešinasi kūno varžymams, nor
moms, nesirūpina kūno ateitimi, 
išsivystymu, jis be skrupulų tenkina 
žemiausias aistras, kad tik pasiektų 
malonumą. Jis stengiasi neperšalti, 
neperšlapti, nekvėpuoti blogu oru, 
gyventi gerame bute, rengtis pato
giais drabužiais tik todėl, kad ne
patirtų nemalonumo. 

Utilitarinis buržua yra artimas 
hedonistiniam, tačiau hedonistinį 
buržua charakterizuoja pojūtis, o 
utilitarinį — protas, nors jiedu sie
kia to paties — patenkinti save, sa
vo norus, reikalus. Utilitarinio bur
žua vertinimo skalė: naudingumas 
— nenaudingumas, kurie suvokiami 
protu, o ne pojūčiais. Utilitarinis 
buržua yra taupus: jis taupo svei
katą, jėgas, laiką ir pinigus, kad kuo 
daugiau turėtų. Šis taupumas psi
chologiškai ir moraliai skiriasi nuo 
to, kurį vadiname taupumo dorybe, 
kai taupoma geram reikalui, kil
niam tikslui. Buržuazinis taupumas 
yra šykštumo rūšis, charakteringas 
kiekio meilei — krūvai turtų, mai
šui pinigų. Utilitarinio buržua tiks-

DANUTE BINDOKIENE 

Ar rinkimai pakeis 
Baltarusiją? 

R inkimai, ypač į aukščiausią 
šalies valdžios postą, gali 
pakeisti krašto vidaus ir 

užsienio politiką ir visu 180° kam
pu pasukti valstybės vairą nauja 
kryptimi. Taip neseniai atsitiko 
Gruzijoje, Ukrainoje ir kai kur 
kitur, kuomet valstybės piliečiai, 
pajutę, kad ne jų balsai, o „kaž
kieno manipuliacijos" nulėmė pre
zidento rinkimų laimėtoją, iš
sipylė į gatves, protestuodami, rei
kalaudami rinkimų pakartojimo. 
Savo nepalaužiamu užsispyrimu ir 
drąsa tauta visgi privertė balsa
vimus pakartoti . Kai r inkimai 
vyko tvarkingai ir skaidriai, juos 
laimėjo asmenys, kurių pagrindi
nis tikslas buvo savo tautos ir val
stybės gerovė. 

Praėjusį sekmadienį preziden
to rinkimų farsas buvo suvaidintas 
Lietuvos kaimynėje — Baltaru
sijoje. Nepaisant užsienio stebėto
jų pasipiktinimo ir teigimo, kad 
rinkimai (jeigu juos tuo vardu ga
lėtume pavadinti) buvo „sureži
suoti", 82 proc. balsų gavo ir dar 
vienai kadencijai buvo „išrinktas" 
dabartinis Baltarusijos prez. 
Aleksandr Lukašenka, tas parei
gas einantis jau 12 metų, kai 1994-
aisiais sovietinio kolūkio pirminin
kas buvo išrinktas posovietinės 
Baltarusijos prezidentu. 

Tačiau šis miško paukštis per 
visus tuos metus be paliovos dai
rėsi į raudonąjį praeities mišką ir 
stengėsi priartėti prie Maskvos, 
patekti į jos globą. Kai kas net 
spėlioja, kad Lukašenka mielai 
taptų Rusijos vadovu, jei jam rin
kimuose pavyktų nurungti Vladi-
mir Putin. Žinoma, iš tokių nerea
lių svajonių šaiposi ne tik Vakarai, 
bet ir prez. Putin, taip pat ieško
damas būdų kiek įmanoma ilgiau 
išsilaikyti valdžioje. 

Lukašenka rinkiminės kampa
nijos metu stengėsi susidoroti su 
oponentais ir spauda, drįsusia pa
minėti kurio kito kandidato gerą
sias ypatybes ar įtaigoti piliečius 
už jį balsuoti. Baltarusijoje, kaip ir 
jos globėjoje Rusijoje, laisva ži-
niasklaida beveik neegzistuoja. 
Žurnalistai persekiojami, sodinami 
į kalėjimus, teisiami už nebūtus 
nusikaltimus, o kartais jie net 
„dingsta be žinios". Išsireiškimo 

laisvė griežtai varžoma. Studentai, 
pasireiškiantys politine veikla 
arba bent savo nuomonių prieš 
dabartinę valdžią išsakymu, pa
šalinami iš universitetų. 

Visgi Lukašenka nebuvo vie
nintelis kandidatas — opozicija 
pasiūlė ir savąjį, 58 m. amžiaus 
fizikos prof. Aleksandr Milinkevič. 
Deja, jam pavyko surinkti tik 6 
proc. balsų... Tačiau vargiai buvo 
galima tikėtis kitokių rezultatų. 
Lukašenkos policija, baltarusiškoji 
KGB, prieš rinkimus visaip perse
kiojo Milinkevič kampanijos dar
buotojus (pastarosiomis savaitė
mis daugiau kaip 300 buvo areš
tuota), jam buvo neprieinama rek
lama spaudoje ar kitoje žiniask-
laidoje. 

Balsų skaičiavimą taip pat at
liko Lukašenkos skirti teisėjai. Pa
skelbus rinkimų rezultatus, Milin
kevič su būriu talkininkų suorga
nizavo gausų protesto mitingą 
Minsko pagrindinėje aikštėje. 
Policija, nors viskam pasiruošusi, 
demonstracijų neišsklaidė. Minios 
rankose švytravo balti, raudoni ir 
mėlyni gvazdikai, kuriuos žmonės 
žadėjo „padovanoti policininkams", 
jeigu jie mėgintų minią pulti. Kaip 
ir Sąjūdžio laikais Vilniuje, kai 
Vytautas Landsbergis prašyte pra
šė demonstracijų dalyvių laikytis 
ramiai, neišprovokuoti susirėmimo 
su rusų kareiviais ar sovietine po
licija, taip ir Milinkevič karštai įti
kinėjo susirinkusius Minsko aikš
tėje: nepasiduokite provokacijai, 
demonstracijos turi būti taikios. 

O kas toliau? Ar po dienos ki
tos žmonės išsiskirstys ir Alek
sandr Lukašenka toliau vaidins 
„paskutinio Europos diktatoriaus" 
(kaip jį pavadino prez. Bush) ir 
Maskvos padlaižio rolę (kuria jis 
labai didžiuojasi), ar žmonės ne
nurims, kaip nenurimo Gruzijoje, 
Ukrainoje, ir reikalaus balsavimus 
pakartoti? Ar eilinis baltarusis iš 
tiesų nepatenkintas esama val
džia, kuri, su Maskvos parama, 
jam tvarkingai ir laiku moka algą 
arba pensiją? Baltarusijai dar toli 
iki Ukrainos, Gruzijos, o juo labiau 
Lietuvos. Dar reikės padėti daug 
pastangų, kad šalis atsibustų ir 
ryžtųsi įsijungti į vakarietiškų 
valstybių eiles. 

las — pelnas; dingus pelnui, dingsta 
gyvenimo prasmė (tai liudija ir sa
vižudybės). 

Vardai ir veidai 

Sako, šuneliui davus gražų 
vardą, jis tampa geresnis. Tačiau 
vis vien jis šuneliu išlieka, katinėliu 
nepavirsta. Lietuvoje komunistų 
partija nulipo nuo SSKP platformos, 
atsidalino nuo jos, pasivadino LKP, 
vėliau LDDP, LSDP, tačiau turinys 
— veidas išliko, nes visose valsty
binėse institucijose išliko partinė no
menklatūra, kurios gyvenimo stilius 
buvo grynai buržuazinis. Atgavus 
nepriklausomybę, teisę į privačią 
nuosavybę, komunistinė buržuazija, 
sovietmečiu dar maskuote yve-
nusi komunizme, atsiskleidė kaip 

nuožmi grobuonė, išnaudotoja, savo 
hedonistinių ir utilitarinių poreikių 
tenkintoja. 

Buržuazinė dvasia užvaldė, de
ja, ne tik nomenklatūrą, bet ir buvu
sius baudžiauninkus mieste ir kai
me. Gyvenusi nepritekliuje, neturė
dama to ką turi Vakarų visuomenė, 
liaudis panoro staiga pratur tė t i , 
gyventi vakarietiškai, todėl nusekė 
paskui nomenklatūrą arba panirusi į 
Vakarų civilizacijos ir kultūros 
atmatas, kvaišinasi tariamais ma
lonumais. O ir daugumą dabartinių 
elgetų, valkatų, vagišių bei plėšikau-
tojų galima priskirti prie hedonis
tinių buržujų, nes jų veikla — elge-
tystė, socialinės paramos bei labda
ros paieška, o malonumai — tingi
nystė, girtuoklystė. 

Nukelta j 11 psl. 
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MANO SVAJONĖS 

DĖL VASARIO ĮSOSIOS GIMNAZIJOS 
Vasario 16 gimnazija vėl atsi

dūrė dėmesio centre . Prisimenu, 
kaip ji kūrėsi. 1952 metais Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenė nupirko 
apleistą pilaitę Huettenfeld mieste, 
pasiryžo ten įkurti gimnaziją ir ben
drabutį. Kreipėsi į Amerikoje esan
čius tautiečius, nors ir tie patys po 
didžiojo persikėlimo 1949—1950 me
tais dar nebuvo suspėję šioje žemėje 
tvirtai ant kojų atsistoti. Ano laiko 
pragyvenimo lygį vaizduoja tai, kad 
gimnazijos vajaus vadovai prašė 
kiekvieno lietuvio paaukoti gimnazi
jai po vieną dolerį per mėnesį. De
šimt žmonių jau sudarė būrelį, kuris 
gavo globoti vieną mokinį. 

Tuo pačiu laiku Illinois Valsty
binėj ligoninėje, Dixon, IL gyvenimo 
srovės atnešti, dešimt lietuvių gydy
tojų. Paminėsiu jų pvardes: dr. Bak-
tys, dr. Blažys, dr. Kudirka, dr. Lui-
nienė, dr. Plioplys, dr. Ringus, dr. 
Rudaitis, dr. Rugienė, dr. Sidrys, 
prof. dr. Tumėnienė. 

Daugumas šių daktarų gyveni
mą laikė pereinamuoju laikotarpiu, 
tik kol jie išlaikys licencijos egzami
nus ir galės dirbti savarankiškai. 
Bet šiuo nietu tai buvo spontaniškas 
Vas. 16 būrelis Nr. 7, kurio globai 
buvo paskirtas mokinys Šulcas. Nors 
jo pavardė skambėjo vokiškai, jis bu
vo tikras lietuvis, vėliau baigęs ku
nigų seminariją pasidaręs misio
nieriumi Ugandoje, išvengęs žūties 
per masiškas žudynes, dabar, atro
do, gyvena Kretingoje. 

Vasario 16 gimnazija mūsų šei
mai tapo artima. Joje po dvejus me

tus mokytojavo dvi mano dukterys 
— Laima ir a t a Vida. Važinėdami po 
Europą nepraleisdavau progos už
sukti į Huettenfeld, pagyventi euro-
pietiška-lietuviška dvasia, pasi
džiaugti Lietuvos kampeliu, rūpes
tingoje direktoriaus Andriaus Smito 
globoje. 

O dabar... Dabar gimnazija yra 
konfliktų sūkury. Buvęs gimnazijos 
kapelionas A. Kelmelis kelia bylą 
gimnazijai ir direktoriui Smitui už 
nepamatuotą atleidimą iš mokytojo 
pareigų. Viena gimnazijos mokytoja 
„neįbauginta ir nepapirkta" rašo, 
kad Kelmelio atleidimas buvo 
pamatuotas. Kuo tikėti? 

Sprendimą palengvina pats kun. 
Kelmelis. Savo laiške („Draugas" 
kovo 1 d. ) jis prisipažįsta, kad 2005 
m. gimnaziją traukė į teismą, gavo iš 
jos 12,000 eurų. Tuo nebuvo paten
kintas, ir kreipėsi į teismą dar sykį, 
bet šią antrąją bylą pralaimėjo. Pa
gal kun. Kelmelį, jis „nenorėjo pra
lobti", tiktai norėjo „atkreipti pasau
lio lietuvių dėmesį į netvarką (gim
nazijoje) ir jos grėsmę lietuvybei". 

Grėsmė gimnazijai ir tuo pačiu 
Vokietijos lietuviams yra apčiuopia-
ma ; bet iš kur ji kyla? Ar iš gimnazi
jos vadovybės, ar iš kun. Kelmelio 
pakartotinų bylų, kurių pateisini
mui jis cituoja šiltus mokinių žo
džius, pasakytus per išleistuves. 
Lietuvių visuomenė tegu sprendžia 
pati! 

Rimvydas S id rys 
Streator, IL 

Miškininkystės knygos aiškina, 
kad vert ingas yra tik medžio ka
mienas. Šakos yra beveik bevertės, 
naudingos tik miško žemei patręšti . 
Gal todėl įvairūs vabalai, kirminai ir 
įvairios grybelių rūšys, pūdančios 
medį, puola t ik kamieną, o šakų 
neliečia. Kenkėjų išvarpytas ir api-
pūdytas medžio k a m i e n a s ilgai 
neišsilaiko. J a m nudžiūvus, mirš ta 
ir jo šakos. Nepaisant visų šių kliū
čių, dauguma miškininkų prižiūri
mų medžių išaugina sveikus ka
mienus. 

Lietuvių tautą galima palyginti 
su augančiu medžiu. 2009 metais 
lietuviai minės tūkstančio metų su
kaktį. Mano didžiausia svajonė yra 
3009 metais iš dangaus stebėti 30 
milijonų lietuvių, išvengusių įvairių 
kenkėjų, Lietuvoje švenčiančių dvie
jų tūkstančių metų sukaktį. Žinoma, 
ki ta mano svarbi svajonė yra — 
numirus nueiti į dangų, o ne kur 
kitur, kur yra tamsu ir iš kur nega
lima matyti Lietuvos. 

Z e n o n a s P rūsa s 
Chillicothe, OH 

DAR KARTĄ 
APIE KURMIUS 

„Drauge" 2006 m. vasario 8 d. 
laiškų puslapyje „užkliuvau" už 
laiško „Kurmiai", kur iame kurmis 
bara kurmius , nedrįstančius pasira
šyti savo tikro vardo ir pavardės po 
savo straipsniais ar laiškais. Atrodo, 
kaip anoje lietuviškoje patarlėje kur: 
„Juokias puodas, kad kati las juo
das". 

O „Draugas" leidžia būt abiems 

kurmiais. Atseit, jei esi gerai žino
mas, o teisingiau sakant, jei esi, 
„savas". Taip ir atsiranda savi — 
gerai pažįstami ir svetimi. Sa
viesiems privilegijos — svetimie
siems jokių. Gal todėl ir trūksta mū
sų išeivijos vieninteliame dienrašty
je nešališkumo ir įvairumo. 

B r o n i u s Saulėnas 
Toronto, Canada 

TRUPUT} LINKSMIAU... 
Na, sakykit , a r neišradingi tie 

mūsų lietuviai? 
Pereitą savaitę, bežiūrint vie

tines žinias 7-ajame TV kanale , ma
tau, kad kažkas stumdo kilnojamus 
tualetus. Aplink daug sniego, o to
liau ma ty t i žmonių, stebinčių šį 
įvykį. Viena būda vos neapvir to. 
Pras ivėrus dur ims , maty t i , kad 
sėdėjo žmogus viduj. 

Televizijos komenta tor ius pa
reiškė, kad čia vyksta tualetų lenk

tynės Lietuvoje. Dar pridėjo pastabą: 
kažin ar tie puodai pilni, ar tušti! 
Visi skaniai nusijuokė. 

Na, ir pasakykit , kur kitur 
pasaulyje kas galėtų sugalvoti tokį 
žaidimą? Pagalvojau, kad galėjo 
pasiūlyti įtraukti į žiemos olimpia
dos programą! Ar nebūtų puiku! 
Tikrai būtų aukso medalį laimėję! 

Dana S tanka i ty tė 
Oak Lawn, IL 

Lietuvos politikoje 
„besmegeniškumo" nesumažėjo 
Lygiai prieš metus, kovo 16 d., 

Lietuvos krikščionių demokratų jau
nimo sekcija prie LR Seimo išrikiavo 
82 sniego senius — besmegenius 
(kiekis neatsitiktinai sutapo su val
dančiosios daugumos atstovų skai
čiumi). Tokio skaičiaus pakako, kad 
Lietuvos rekordų knygoje būtų už
registruotas rekordas: daugiausia 
sniego senių besmegenių pastatytų 
vienoje vietoje. 

Praėjus vieneriems metams, 
LKD Jaunimo sekcija, stebėjusi šios 
kadencijos Seimo ir Vyriausybės 
darbą, drąsiai galėtų siekti naujo 
Lietuvos rekordo — anų metų armi
ją gerokai papildytų tižių senelių 
opozicinė rikiuotė (nuolat, kad vė
luojantis pavasaris ir vangiai tirps
tantis sniegas tarsi savaime pro
vokuoja tokiam tikslui). 

Paaanalizavę LR Seimo pas
tarųjų metų darbą, oficialiose parla
mento darbo ataskaitose pamaty
tume priimtų per 200 įstatymų, ta
čiau retas paklaustas galėtų įvar
dinti bent keletą reikšmingesnių 
teisės aktų, prisidėjusių prie valsty
bės vystymosi ir bendros politinės 
situacijos gerėjimo. Tačiau niekam 
nekiltų problemų prisiminti pas
tarųjų metų Seimo komisijas, ban
džiusias tirti skandalų ir amoralios 
politikos apipintas istorijas: ieškota 

•abonentų, diplomų, EBSW politišku-
mo ar „Alitos" garuojančio „skaidru
mo" ar dabar pradėtas Turniškių 
„manevringumo, aukštojo pilotažo" 
tyrimas. 

Kol kas dar nė viena komisija 
absoliučiai jokių reikšmingų rezul
tatų nepasiekė, o tik subliūško kaip 
muilo burbulai, tačiau politikus ma
tėme besireklamuojančius kone kas 
vakarą informacinių laidų pirmuo
siuose reportažuose. Ir taip dirba 
Seimas! Taip smarkiai dirba, kad 
nebeįsitenka patalpose ir statosi 
naują ir modernų priestatą, didina 
padėjėjų algas bei lėšas kancelia
rinėms išlaidoms, už kurias beveik 
nereikia atsiskaityti... 

Nesirengiame kartoti besmege
nių lipdymo akcijos prie Seimo ar 
siekti naujo rekordo Lietuvoje, nes 
netikime, kad tai padidintų Seimo 
narių sąmoningumą, ar kas labiau 
tikime Lietuvos žmonių sąmoningu
mu ir jų moraliniu negailestingumu 
komisijėjanciam Seimui. 

Lietuvos krikščionių demokratų 
jaunimas, reikšdamas susirūpinimą 
esama padėtimi, kviečia visuomenę 
aktyviai pasitikti pavasarį politiko
je, tirpdantį nomenklatūrą, siaurus 
pragmatinius interesus bei politikų 
ciniškumą. 

Lietuvos sėkmės paslaptis — ko
kybiniame ir esminiame politinės 
sistemos atsinaujinime. Krikščionys 
demokratai savo partijos viduje šį 
atsinaujinimą sėkmingai įvykdė bei 
nuosekliai siekia atsinaujinimo Lie
tuvos politikoje. 

Mindaugas Lingė 
LKD Jaunimo sekcijos 
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SV. KAZIMIERO MUGE 
Saulėtą žiemos rytą daug lietu

vaičių skubėjo į Šv. Trejybės bažny
čią. Joje 9 vai. ryto buvo aukojamos 
šventos Mišios šv. Kazimiero garbei. 
Mišias atnašavo kunigas Albinas 
Gurklys. 

Kaziuko turgų Hartford, Con-
necticut valstijoje, tapusia gražia 
tradicija, ruošia lietuviai skautai. 

Skautų stalas Kaziuko mugėje. 

Connecticut valstijoje lietuviai skau
tai pirmąją savo mugę surengė 1961 
m. kovo mėnesi New Britain. Jos 
rengėja ir sumanytoja — Kotryna 
Marijošienė. Tad per 40 metų skautų 
„Tėviškės" vietininkija ir „Šatrijos" 
vietininkija, suvienijusi jėgas, su
kviečia žmones į tokią pirmą pava
sarišką šventę. „Tėviškės" vietinin-
kijai, kurios sudėtyje priskaičiuoja
ma 15 narių, vadovauja Steponas 
Zabulis. „Šatrijos" vietininkija jun
gia 17 moterų ir mergaičių, jai va
dovauja Debby Pileikienė. 

Susirgus Steponui Zabuliui, 
šventės ruošos rūpesčius prisiėmė 
Vytenis Nenortas, Algis Jalinskas, 
Danguolė Banevičienė. Salė buvo 
pavasariškai ir šventiškai papuošta. 
Mažosios skautės paukštytės buvo 
paruošusios keletą stalų su savo 
rankdarbiais. J mugę atvyko pre
keivių iš New Jersey, Bostono. Jų 
stalus puošė lietuviški gintaro pa
puošalai, lininės staltiesės, serve
tėlės, lietuviškos knygos ir suveny
rai. Nemažai buvo ir vietinių meni
ninkų su savo meno darbais: daili
ninkas iš New Haven Rolandas 
Kiaulevičius. Asta Nenortienė iš 
Farmington menininkė iš prigimties 

Kaziuko mugės atidarymas. 

— turėjo puikių, savo rankomis 
sukurtų, papuošalų iš odos ir gin
taro, keletą akvarelės darbų. Daug 
lietuvaičių yra pasipuošę savo na
mus Astos meniškai surištomis įvai
riaspalvėmis verbomis. Zita Rossi iš 
Waterbury atvežė į turgų savo bičių 
medaus ir natūralius kremus, paga
mintus iš bičių pikio. Skautė daili
ninkė Aldona Šaimininkienė, kaip 
visada, turėjo paruošusi nuostabių 
savo paveikslų, sukurtų iš šiaudų, 
kolekciją. J a u kelinti meta i ši 
dai l ininkė suruošia loteriją, jos 

Sigitos Šimkuvienės nuotraukos. 

laimėtojams at i tenka menininkės 
sukurti darbai. 

Iš pat ankstyvo ryto virtuvėje 
darbavosi šeimininkių būrelis, ku
rioms vadovavo Birutė Bernotienė. 
Moterys vaišino tikrais lietuviškais 
patiekalais. 

Mugės šurmulyje teko sutikti ir 
susipažinti su daug puikių žmonių, 
sutikti savo senus ir gerus pažįsta
mus. Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems mugėje apsilankiusiems, 
kviečia atvykti ir kitais metais. 

Sigita Šimkuvienė 

— Šrrš... — prie pat ausies išgirstu gerai pažįs
tamą garsą... 

— Na, štai ir gyvatėlė! — mintyse nusijuokiu ir 
pasuku akis į šnypštuolės pusę. Prie pat mano 
skruosto, iškėlusi galvą, savo saulėje žvilgantį 
kūną susukusi į kamuoliuką, į mane žvelgia angis! 
Galbūt ji nustebo daugiau, nei aš, išvydusi, kaip 
prie jos, ramiai besišildančios rudens saulutėje, 
palinko neprašyta viešnia?! Kažkodėl neišsigąstu, 
net nepagalvoju apie pavojų, jei angis kirstų. Lėtai, 
nedarydama staigių judesių, atsitiesiu. Valandėlę 
žvelgiame viena kitai į akis. O ji tikra gražuolė, ta 
pelkių karalienė! Visa žvilganti, matyt neseniai 
pakeitusi apdarą! Angis lėtai išsitiesia ir nuvin-
guriuoja į netoliese žaliuojantį tankų avietyną. 
Pasišaukiu Lilę, papasakoju apie ką tik patirtą 
nuotykį. Matau, kaip ji susižvalgo su sūnumi: atro
do, grybauti jiems pradingo noras! Jie skubiai žen
gia iš kirtavietės automobilio link... Mintyse nusi
juokiu: gerai,-kad su gyvate teko susitikti man, o ne 
jiems! 

Įsidienojo, girioje tapo šilta. Grįžtame namo 
maloniai pavargę: juk tokią gausybę grybų dar teks 
nuvalyti ir paruošti žiemai!.. 
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Baigiasi lapkritis, šąla... Vėlus vakaras, tamsa 
gaubia miestą, laukus, upę... Dangumi greitai 

lekia balti plunksniniai debesys, pro kuriuos žyb
čioja mėnulio veidas, nedrąsiai mirkčioja žvaigž
dės. Namuose šilta: nuo prikūrentos krosnies sklin
da maloni šiluma, bet kažkodėl norisi išeiti į šalve
nančią nakties tylą, paklaidžioti po žiemos dangu
mi... 

Nakties dangus mane visuomet masina, vilio
ja... Atsivėręs žmogaus akims Visatos grožis ir 
didybė, nesuvokiama protui, tačiau traukia akį ir 
širdį savo paslaptingumu... Kas ten, kur beribio 
kosmoso keliais linguoja didžiuliai laivai — žvaigž
dės, planetos ir ištisos galaktikos? Ar tik žmogaus 
gyvybei nepakeliamas kosminis šaltis, ar dar kaž
kas, ko mūsų pojūčiai negali suvokti? Kur ta Tėvy
nė, Tėvo Namai, į kuriuos visi privalėsime grįžti?... 
Iš kur mes atėjome žvaigždynų keliais, prieš už
gimdami žemėj? Daugybė klausimų, į kuriuos nie
kas neatsakys... Ar teks kada nors visa tai suvokti, 
kai žemės uždanga suplyš?... 

Metai praskriejo baltais paukščiais. Atiduota 
duoklė gyvenimui — penkiasdešimt metų, skirtų 
medicinai. Ar patenkinta Ta, kuri slapta norėjo 
savo dukrą matyti vilkinčią baltu gydytojos cha
latu? Ar viską padariau, ką sugebėjau, įstengiau ir 
— ar visada stengiausi padaryti viską, ką galiu?... 
Kiek klausimų teko atsakyti, atsistojus ant gyve
nimo slenksčio! 

PARTIZANO DUKTĖ 
II dalis 

TERESĖ 
TUMĖNAITĖ-PABERALIENĖ 

Nr. 19 

Ilgai žvelgiu į nakties dangų. Mėnuo lipa vis 
aukščiau, vis ryškiau jo vaiduokliška šviesa 

apšviečia pilką, dar besniegę žemę. Debesys iš
sisklaidė, žvaigždės tapo ryškios, liepsnojančios 
šalta ugnimi, kuri niekada nešildo. Kartais jos man 
atrodo linksmos, kartais liūdnos, lyg žvakės, uždeg
tos mirusiam. Nepavaldžios žmogaus įgeidžiams ar 
jo valiai, jos užteka ir nusileidžia, paklusdamos 
Kūrėjo dėsniams, amžiniems ir nekintamiems. Ko
kia mažytė, menka esu aš po tuo žvaigždėtu dangu
mi, kokia trapi mano būtis! Tik siela veržiasi į tuos 
begalinius tolius, norėdama sužinoti visas paslap
tis. Pareisiu į savo kambarėlį, atsiversiu paskutinį 
šių savo užrašų puslapį... Rašiau prisiminimus ne 
tam, kad manęs gailėtųsi... Tiesa, gyvenimas nebu
vo rožėmis klotas, bet dabar šią šaltą žiemos naktį, 
žvelgdama į dangaus keliais riedančius žvaigž
dynus, galvoju, kad jis buvo nuostabi dovana, kad 
turiu už jį dėkoti Kūrėjui ir Tėveliams. Daugelis 
pokario metų vaikų gyveno panašiai, patyrė pa
našius vargus. Ką išgyvenau, buvo tik gyvenimo 
mokykla ir, manau, baigiau ją patenkinamai... 
Patirtis, nors kartais ir liūdnoka, dovanojo išmintį, 
išmokė meilės kūrėjo pasauliui. Kokia pamoka 
buvo sunkiausia? Tikriausiai atleisti už padarytas 
skriaudas, bet aš išmokau ir tai... Dabar, kai 
palikau savo labai mylėtą profesiją — gydytojo 
darbą, žinodama, kad man skirtas laikas nėra am
žinas, esu laisva ir rami nuo bet kokios nuoskaudos 
ar keršto jausmo... Sustoju po aukštu, šimtamečiu 
topoliu, ilgai žvelgiu į nusigiedrinusį dangų. Prie 
kojų glaudžiasi šiltas kamuoliukas — mano neat
skiriama pasivaikščiojimų draugė bulterjerė Gika-
ta.. Jau septyneri metai, kai mes kartu sutinkame 
rytą ir palydime vakarą. Nėra ištikimesnio draugo 
už šunį! Ji niekuomet neleidžia liūdėti, jaučia mano 
nuotaiką, visuomet ištikimai laukia grįžtančios... Ir 
dabar, pakėlusi juodą snukutį į mėnulį, nori 
pravirkti šuniška rauda, bet laikosi, tik juodos 
mažos akutės, spindi kaip karoliukai... Kodėl šunys 
ir vilkai staugia į mėnulį žiemos naktį? Gal jie jam 
išlieja savo jausmus, savo skausmą dėl nesaldaus 

gyvenimo ir visų žmogaus nedorybių?... Kas žino, 
ką suvokia šunys? Jų atsidavimas žmogui — 
begalinis. Gikata turėjo gerą gyvenimą, daugelis 
šunelių jai tikrai pavydėtų! Glostoma, myluojama, 
niekada nebausta, negirdėjo ir šiurkštaus žodžio. 
Abi valgėme, abi miegojome: šaltomis žiemos nak
timis ji šildė man kojas, o vienatvės valandomis — 
širdį. Tiesa pasakius, ir vienatvę aš jau prisijau
kinau, galbūt, net pamilau ją. Daugelis švenčių 
prie stalo šalia sėdėjo tik ji, tarsi ištikima sesuo. 
Artėja Kalėdų šventės, Kūčių vakaras. Prie mano 
stalo mano sesuo Vienatvė ir vėl tyliai prisės, pasi
dalindama viskuo, kas bus ant stalo, iš fotografijų 
žvelgs veidai tų, kurie šią šventę turėtų būti šalia, 
laužyti baltą kalėdaitį, dalytis tradiciniais valgiais. 
Jie seniai paliko mane ir laukia šviesioje Amži
nybės šalyje, kol vėl visi susirinksime prie šviesaus 
Dausų stalo... Tik iš fotografijos žvelgs ir sūnus, su 
savo baltąja gulbele — nuotaka, žengiantis nuo al
toriaus su žvakele rankoje. Kaip aš norėčiau, kad 
ta jo rankoje deganti žvakė niekuomet neužgestų, o 
šviestų jiems abiems visą gyvenimo kelionę... 

Šis pasaulis gali būti labai negailestingas, jei 
netenki draugo peties pasiremti sunkią valandą. 
Nereikalingi nei turtai, nei prabangus gyvenimas, 
jei nėra šalia gero, ištikimo draugo. Materialinė ge
rovė nesunkiai įgyjama, labai lengvai prarandama 
ir niekada neatneša laimės. Dabartinis pasaulis 
materialinę gerovę iškėlė aukščiau dvasios, o ne
turtingas žmogus tapo pastumdėliu, su juo nebesi-
skaitoma, o pinigai tapo žemės valdovu ir šeimi
ninku. 

Nebemielas man šitas pasaulis! Jaučiu, kaip 
vis labiau traukiuosi, paskęsdama savyje ir 

neieškodama draugių ar draugų, su kuriais galė
čiau pasidalinti mintimis. Gal todėl ir rašiau šiuos 
prisiminimus, rašiau visiems ir niekam! Noriu, kad 
juos perskaitę vaikai, kažką suvoktų, kad geriau 
pažintų žemę, iš kurios atėjo, išaugo medžiais... 
Šaknys — mūsų visų gyvenimo pagrindas ir vargas 
žmogui, nutrūkusiam nuo savo šaknų, jų neteku
siam! Mūsų — žmonių šaknys — ne vien žemė, ku
rioje išaugome; tai mūsų Tėvai ir net patys toli-
miausieji protėviai, kurių genus nešiojamės, į ku
riuos mes vienaip ar kitaip panašūs ir kuriems 
esame artimi. 

Šioje knygoje sudėta ne viskas, kas gyvenime 
buvo. Daug ką pasilikau tik sau, nusinešiu su savi
mi ir niekas to žemėje nesužinos. Yra dalykų, kuriais 
nesinori su niekuo dalytis: jie per daug brangūs, ar 
per daug skaudūs! Sunku būtų ir užrašyti viską, 
kas įvyko! Stengiausi, kad mano pasakojimas nieko 
neįžeistų, niekam nedarytų skausmo, o tai. kas 
man buvo skaudu ir bloga — stengiausi pamiršti! 

Pabaiea 
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Vilniaus universi tetas draugaus 
su dv iem Briuselio kolegomis 

Darbą pradėjo „Turniškių skandalo" komisija 

Belgijos Karalius Albert II (v) lankėsi Vilniaus universiteto bibliotekoje. Svečią 
lydėjo prezidentas- Valdas Adamkus (d). Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 21 d. (BNS) — 
Vienas seniausių Rytų ir Vidurio Eu
ropoje Vilniaus universitetas (VU) 
bendradarbiaus su dviem Briuselio 
laisvaisiais universitetais. 

Sutar t is tarp VU ir dviejų Briu
selio universitetų buvo pasirašyta 
antradieni , Belgijos kara l iaus Al
bert II-ojo ir Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus apsilankymo šioje 
mokslo įstaigoje metu. 

Lietuvoje viešinčius Belgijos ka
ralių ir karalienę Paola lydi šešių 
Belgijos universitetų rektoriai ir vie
nuolika profesorių, pranešė prezi
dento spaudos tarnyba. 

Antradienį Belgijos ir Lietuvos 
akademinės bendruomenės atstovai 

kalbėjo apie bendrą aukštojo mokslo 
erdvę Europoje, aptarė mokslinius 
pasiekimus onkologijos, branduolio 
tyrimų, socialinių ir humanitarinių 
mokslų srityse. 

Pasirašyta sutar t is su dviem 
Briuselio laisvaisiais universitetais 
— ULB (valoniškuoju) ir VUB (fla
mandiškuoju). Studijos prancūziška
me valonų ULB universitete vykdo
mos prancūzų kalba, o laisvasis 
Briuselio VUB universitetas kviečia 
studijuoti flamandų, prancūzų ir 
anglų kalbomis. 

Antradienį Belgijos karalius Al
bertas II susitiko su Lietuvoje gyve
nančia belgų bendruomene, dalyva
vo verslo forume. 

Nedaug trūksta iki euro įvedimo 
Vilnius, kovo 21 d. (BNS) — 

Lietuvai nedaug trūksta , kad būtų 
įvykdytas Maastricht infliacijos kri
terijus, būtinas norint nuo kitų metų 
prisijungti prie euro zonos, pareiškė 
Europos Sąjungos Ekonomikos ir pi
nigų reikalų komisaras Joaųuin Al-
munia. 

Europos Parlamento Ekonomi
kos ir pinigų reikalų komitete J. Al-
munia pranešė, kad praėjusią savai
tę pateikusi prašymą įsivesti eurą 
nuo 2007 metų sausio 1 dienos Lie
tuva vasarį tik viena dešimtąja pro
centinio punkto viršijo nustatytą 

Maastricht infliacijos lygį. 
Lietuvoje vidutinė metinė in

fliacija, apskaičiuota pagal suderin
tą vartotojų kainų indeksą, vasarį 
siekė 2.7 proc, o besiformuojantis 
Maastricht kriterijus buvo 2.63 pro
cento. 

J. Almunia pabrėžė, kad vertini
mas bus techninis, bet ne politinis ir 
pakartojo, kad Lietuva bus priimta į 
euro zoną tik tuomet, kai atitiks vi
sus ES sutarties kriterijus. 

Europos Komisija apie šalies 
t inkamumą prisijungti prie euro zo
nos praneš gegužės 16 dieną. 

* Rusijoje vyks tanč ių pasau
lio moterų šachmatų pirmeny
bių pusf inal io e tapo dviejų par
tijų susitikimą Viktorija Čmilytė 
0.5:1.5 pralaimėjo į finalą iškopusiai 
rusei Alisa Galiamova. Pirmąją par
tiją pirmadienį baltosiomis figūro
mis baigusi lygiosiomis, antradienį 
Lietuvos šachmat in inkė varžovės 
pranašumą buvo priversta pripažin
ti po baltosiomis figūromis žaidusios 
Rusijos atstovės 75-ojo ėjimo. 

* Austrijoje pas ibaigus iame 
II p lanetos uždarų pata lpų vete
ranų lengvos ios a t le t ikos čem
pionate Lietuvos komanda koman
dų rikiuotėje su 3 apdovanojimais (2 
aukso ir 1 bronzos) tarp 45 komandų 
buvo 26-a. Prieš dvejus metus pirmą 
kartą surengtose pasaulio veteranų 

. lengvosios atletikos pirmenybėse lie
tuviai pelnė 2 sidabro bei 2 bronzos 
medalius. 

* P irmadienį Kanadoje prasi
dėjus iame pasaul io dai l iojo čiuo

žimo turnyre Aidas Rėklys vyrų 
kvalif ikacinėse varžybose tarp 
40 dalyvių užėmė 31-ąją vietą bei 
nepateko tarp 30 čiuožėjų, kurie to
liau tęs kovą dėl medalių trumpojoje 
programoje. 

* Vos dvi sekundes per ketve
rias praėjusios savai tės rungty
nes aikštėje praleidęs Indiana 
„Pacers" komandos įžaidėjas Šarū
nas Jasikevičius nepateko į geriau
sių praėjusios savaitės NBA naujokų 
penketuką ir bendrame reguliariojo 
sezono naujokų dešimtuke nukrito į 
devintą vietą. Bendrai šiame sezone 
po 22.4 minutės aikštelėje pralei
džiantis S. Jasikevičius per rungty
nes vidutiniškai pelno po 8.2 taško, 
atlieka po 3.1 rezultatyvaus perdavi
mo, atkovoja po 2.2 ir perima po 0.64 
kamuolio bei blokuoja po 0.07 varžo
vo metimo. Jis pataiko 41.1 procento 
visų metimų (iš jų 37.3 procento tri
taškių) ir realizuoja 89.4 procento 
baudų metimų. 

Atkelta iš 1 psl. 
buvę prezidento patarėjai Edminas 
Bagdonas ir Rytis Muraška bei kiti 
asmenys įsigijo asmeninėn nuosavy
bėn nekilnojamąjį turtą Turniškėse, 
a r minėtų bei kitų asmenų veiks
mais nebuvo pažeisti galiojantys 
įstatymai bei tarnybinės etikos prin
cipai. 

Taip pat komisija turės nusta
tyti, ar valstybei šiuo atveju nebuvo 
padaryta žalos, o jei žala padaryta — 
įvardyti už tai atsakingas valstybės 
institucijas, pareigūnus, privačius 
asmenis, taip pat asmenis, turinčius 
tokią žalą padengti. 

Parlamentarai, atlikdami tyri
mą, aiškinsis, kaip buvo sudaryta 
Vyriausybės kanceliarijos akcinė ko
munalinių paslaugų bendrovė ir 
kaip ji buvo valdoma, koks tur tas jai 
perduotas, kaip buvo reglamentuo
tas jo valdymas. 

Tyrimo išvadas komisija įparei
gota pateikti per tris mėnesius nuo 
jos sudarymo dienos — birželio vidu

ryje. 
Statybų Turniškėse aplinkybes 

tirsianti komisija sudaryta preziden
to Valdo Adamkaus prašymu. 

Prieš keletą savaičių paaiškėjo, 
jog Vyriausybės kanceliarijos valdo
ma komunalinių paslaugų bendrovė 
įkeitė bankui dalį valdomo turto 
Turniškėse, ta rp kurio — ir prezi
dento rezidenciją, o už gautą paskolą 
atnaujino butus, kurie yra įteisinti 
kaip komercinės paskirties objektai 
— viešbučiai. Butuose apsigyveno 
privatūs asmenys, tarp jų — jau at
sistatydinę du prezidento patarėjai. 

Prestižiniame sostinės Turniš
kių rajone 231 kvadratinių metrų 
butą yra įsigijęs ir Valstybės saugu
mo departamento (VSD) generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Dainius 
Dabašinskas. 

Pastarajam VSD vadovas Arvy
das Pocius pirmadienį skyrė griežtą 
papeikimą už veiksmus, galėjusius 
sudaryti neigiamą visuomenės nuo
monę apie šią specialiąją tarnybą. 

S. Hussein nepavyko teistis su Lietuva 
Atkelta iš 1 psl. 
nes jis nepatenka į šių šalių jurisdik
ciją. 

EŽTT referentas Ijovydas Vit
kauskas teigė, kad Lietuva nėra at
sakinga už viską, kas vyksta Irake, 
tik todėl, kad dalyvauja taikos palai
kymo misijose. „Irake galiojo Irako 
ir JAV jurisdikcija. Dalyvavimas ka
rinėse operacijose nėra pakankamas 
pagrindas užkrauti atsakomybę", — 
sakė jis. 

Europos valstybių neslegia S. 
Hussein likimas dar ir todėl, kad jos 
nedalyvavo 2003 metų pabaigoje su-
imant tuomet besislapsčiusi diktato
rių. 

S. Hussein JAV kariškiai aptiko 
netoli Tikrit — amerikiečių kontro
liuojamoje teritorijoje. Po pusmečio 
JAV karinės pajėgos perdavė kalinį 

Irako valdžiai. 
S. Hussein teismui teigė, kad 

koalicinės pajėgos faktiškai valdė 
Iraką ir po valdžios perdavimo Irako 
vyriausybei. J is reikalavo, kad 21 
valstybė atsakytų už savo karių 
veiksmus. Tačiau buvęs diktatorius 
nesugebėjo pagrįsti, kaip ir kokiu 
mastu 21 šalis prisidėjo prie jo suė
mimo, įkalinimo bei perdavimo Ira
ko vyriausybei. 

Šis EŽTT nutarimas yra galuti
nis ir neskundžiamas. 

D. Vitkauskas pabrėžė, kad 
Strasbourg teismo praktikoje jau bu
vo panašių skundų. Pavyzdžiui, vie
nas bankas nesėkmingai kaltino Eu
ropos valstybes, priklausančias NA
TO, dėl sprogimų Serbijos sostinėje 
Belgrade. Tačiau Lietuva niekada 
nebuvo skųsta tokiose bylose. 

Bažnyčia sieks kompensacijų 
už nusavintas žemes 

Vilnius, kovo 21 d. (BNS) — 
Lietuvos Vyskupų konferencija ren
giasi deryboms su valstybe dėl na
cionalizuotų Bažnyčios žemių grą
žinimo. Tikslinti duomenis apie tu
rėtas žemes paprašyta ne tik vys
kupijų, bet ir vienuolijų. ,,Bažnyčia 
pretenduotų ne į pačių žemių susi
grąžinimą, bet į valstybės kompen
sacijas už nusavintas žemes", — sa
kė religinio gyvenimo apžvalginin
kas Paulius Subačius. 

Pasak jo, „Restitucijos aktas sa
vo dvasia numato, jog visa, kas buvo 
Bažnyčios tarsi turėtų jai grįžti, ta
čiau per kiek laiko, kokiomis formo
mis yra derybų objektas". 

Apie būtinybę spręsti valstybės 
nusavintų Bažnyčios žemių klausi
mą vyskupai viešai užsiminė dar 
praėjusiais metais, šis klausimas bu
vo minėtas ir viename vyskupų kon
ferencijos plenarinio posėdžio komu
nikate, tačiau plačiau šio klausimo 
dvasininkai nekomentavo. 

„Kol kas realūs procesai dėl 
kompensavimo dar nevyksta. Tačiau 
jei iki galo bus atstatoma teisybė vi
sose srityse, ji turi būti atstatoma ir 
šioje", — pabrėžė P. Subačius. 

Anot apžvalgininko, daugelyje 
Centrinės ir Rytų Europos valstybių 
šiuo klausimu jau yra priimti įstaty
mai ir vienu ar kitu būdu Bažnyčiai 

už žemes kompensuojama. 
„Kiek žinau, natūra dalį žemių 

atsiėmė tik Bulgarijos Stačiatikių 
bažnyčia, įdomu tai, kad kompensa
cijos ir dalis žemių šioje šalyje buvo 
sugrąžinta ir nedidelei Katalikų baž
nyčiai. Nors Čekija atrodo labai pa
saulietinė valstybė, ten kompensaci
jos klausimai taip pat iškelti ir 
sprendžiami įstatymų lygmenyje. 
Vengrijoje už nusavintas žemes Baž
nyčiai išmokėtos valstybės obligaci
jos. Kiek suprantu, šios šalies siste
ma mums būtų priimtiniausia", — 
sakė P. Subačius. 

Paklausti, kodėl anksčiau ne
kalbėjo apie kompensacijas už vals
tybės nusavintas žemes, Katalikų 
bažnyčios Lietuvoje vadovai pabrė
žia, jog tai nebuvo pirmo svarbumo 
reikalas. 

„Kilnojamąsias vertybes taip 
pat bandoma susigrąžinti ne pagal 
tai, kas brangiausia, o pagal tai, kas 
visų pirma svarbu liturgiškai, — pa
brėžė P. Subačius. — Pavyzdžiui, 
ypatingą statusą turi relikvijoriai, 
votai, nes gal į tą mažą sidabrinę šir
delę nuo sunkių ligų pagijęs žmogus 
investavo paskutines savo santau
pas ir tą pro prosenelio dovaną jau 
penkta karta prisimena, o dabar tas 
votas guli kažkur dėžėse muziejaus 
saugykloje". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Baltarusijoje kalbama apie 
ga l imą „revoliuciją" 

Minskas, kovo 21 d. (AFP/BNS) 
— Minske antradienio rytą gatvių 
žibintų išjungimą demonstrantai pa
lydėjo džiaugsmingais šūksniais — 
žmonėms pavyko padaryti, atrodytų, 
neįmanomą dalyką ir visą naktį bu
dėti nesusiduriant su milicija. 

„Labas rytas! Labas rytas!" — 
skandavo maždaug 300 ištvermin
giausių demonstracijos prieš prezi
dento Aleksandr Lukašenka perrin
kimą trečiajai kadencijai, dalyvių. 

Demonstracija buvo surengta 
rinkimų komisijai paskelbus, kad 
sekmadienio rinkimus didžiule per
svara laimėjo A. Lukašenka, ir opozi
cijai bei stebėtojams pareiškus, kad 
rinkimai nebuvo teisingi. 

Dėl naktį spaudusio šaltuko su
žvarbę demonstrantai, daugiausia -
jaunuoliai, kuriems vadovavo opozi
cijos kandidatas į prezidentus Alek
sandr Milinkevič, džiūgavo virš 
Minsko centrinės aikštės pradėjus 
šviesėti dangui. 

J ie sveikino pirmuosius autobu
sus , šoko ir dainavo, skandavo 
„Laisvė! Laisvė!" 

„Tai žmonių pergalė prieš bai
mę", — paskelbė 58 metų A. Milinke
vič. 

Pasistatydami aikštėje palapi
nes ir nepaisydami vyriausybės per
spėjimų dėl pasilikimo nakčiai, jie 
žengė svarbų žingsnį siekdami pa
sinaudoti „liaudies jėgos" taktika, 
kuri nulėmė „oranžinę revoliuciją" 
Ukrainos sostinėje Kijeve, įvykusią 
kiek daugiau nei prieš metus. 

„Ukrainoje tai irgi prasidėjo po 
truputį, — tarp 10 aikštėje pastatytų 
palapinių sakė 20-metis Vasilij Jer-
molenka. — Daug žmonių tiesiog bi
jo. Jei jie matys, kad tai pavyko, gal

būt prisidės prie mūsų". 
Pirmasis opozicijos mitingas įvy

ko sekmadienį, po to, kai buvo užda
rytos rinkimų apylinkės. Į jį susi
rinko daugiau kaip 10,000 žmonių — 
tai buvo didžiausias gatvės protestas 
A. Lukašenka valdymo metais. 

Pirmadienį įvyko kiek mažesnis, 
bet energingas mitingas, kur iam 
šimtai netoliese budėjusių milicinin
kų netrukdė, nors prezidentas ir 
KGB svaidėsi kraują stingdančiais 
grasinimais. 

Tačiau pradėdami statyti palapi
nes jaunuoliai rizikavo peržengti ri
bą: A. Lukašenka ir jo pareigūnai ne 
kartą sakė, kad netoleruos ukrainie-
tiško stiliaus demonstracijų. 

Vis dėlto saugumo pajėgos nesi
kišo, tik aikštės pakraščiuose matėsi 
juodai apsirengusių agentų, kurie 
kartais sulaikydavo išeinančius ar 
ateinančius protestuotojus, ta rp jų 
— vieną A. Milinkevič padėjėją, ku
ris norėjo grįžti į aikštę iš netoliese 
esančios kavinės. 

Milicija aktyvių veiksmų nesiė
mė tikriausiai dėl to, kad aikštėje 
buvo užsienio žiniasklaidos atstovų, 
o ne pabūgusi jaunuolių. 

Kol kas neaišku, ar ši maža opo
zicijos pergalė nulems ukrainietiško 
stiliaus „revoliuciją". Dauguma už
sienio žurnalistų ir rinkimų stebėto
jų artimiausiomis dienomis turėtų 
išvykti iš Baltarusijos. 

A. Milinkevič supranta, kad turi 
nedaug galimybių šalyje, kur negali 
pasinaudoti televizija ir kur buvo 
areštuota daug jo šalininkų. 

„Nemanau, kad tokia demons
tracija nuvers režimą", — pripažino 
jis, bet pridūrė: „Tačiau tai sėja pasi
priešinimo sėklą". 

JAV t i r ia naujus kaltinimus, 
mestus jų kariams 

Baghdad, kovo 21 d. („Reu
ters 7BNS) — JAV kariuomenė an
tradienį pranešė tirianti Irako polici
jos įtarimus, jog praėjusią savaitę 
amerikiečių kariai galėjo nušauti 
vienuolika vienos šeimos narių. 

Tyrimas pradėtas po dienos, kai 
vienas žurnalas paskelbė, kad JAV 
jūrų pėstininkai lapkričio mėnesį ki
tame mieste taip pat nužudė civilius 
irakiečius. Dėl jų žūties praėjusią sa
vaitę taip pat pradėtas kriminalinis 
tyrimas. 

Pasak žurnalo „Time", JAV ka
rių patrulis ugnį paleido po to, kai į 
vakarus nuo Baghdad esančioje Ha-
disa per pakelėje padėtos bombos 
sprogimą žuvo vienas jų tarnybos 
draugas. Žurnale spausdinami de
talūs miestiečių liudijimai. 

Praėjusį trečiadienį į šiaurę nuo 
Baghdad esančiame Ishaki mieste 
policija apkaltino JAV karius nušo
vus vienuolika žmonių, tarp jų pen
kis vaikus. Kariuomenė tvirtino, kad 
per šį incidentą žuvo tik keturi žmo
nės. 

„Dėl šio neatitikimo pradėjome 
tyrimą", — sakė pulkininkas leite
nantas Barry Johnson, aukščiausio 

rango JAV kariuomenės atstovas 
spaudai Baghdad. 

Kaltinimai, jog amerikiečių ka
riai nužudė nekaltus gyventojus, per 
pastaruosius trejus metus kėlė ira
kiečių pasipiktinimą okupacija. Jie 
taip pat skundžiasi, kad tokiose by
lose retai imamasi drausminančių 
veiksmų. 

Išakio, esančio 100 km į šiaurę 
nuo Baghdad, policija teigė, jo kariai 
nušovė penkis ikimokyklinio am
žiaus vaikus, keturias moteris ir du 
vyrus. Šie žmonės buvo nužudyti na
muose. 

„Tai akivaizdus nusikaltimas be 
jokių abejonių", — praėjusią savaitę 
sake vietos policijos pulkininkas Fa-
rouq Hussein. Jis pridūrė, kad per 
skrodimą buvo nustatyta, jog visos 
aukos mirė nuo šūvių į galvą. 

Aukų surištomis rankomis lavo
nai buvo palikti kambaryje, kuris vė
liau buvo išsprogdintas, pažymėjo F. 
Hussein. 

Žurnalas „Time" šią savaitę pra
nešė, kad sausio mėnesį kariuo
menei įteiktas vaizdo įrašas su šių 
žmonių lavonais paskatino pradėti 
naują šio įvykio tyrimą. 

EUROPA 

STOKHOLMAS 
Švedijos užsienio reikalų minis

trė Laila Freivalds, kuri buvo kalti
nama nekonstituciniu elgesiu, kai 
buvo uždarytas pranašo Muham
mad karikatūras paskelbęs kraštu
tinių dešiniųjų tinklalapis, antradie
nį atsistatydino. Šią savaitę paaiš
kėjo, jog L. Freivalds nesuteikė visos 
informacijos apie Užsienio reikalų 
ministerijos vaidmenį uždarant tin-
klalapį, paskelbusį Muhammad ka
rikatūras. Pagal Švedijos konstituci
ją politinis spaudimas bendrovei už
daryti į tinklalapį yra laisvo žodžio 
garantijų pažeidimas. 

PARYŽIUS 
Prancūzų profesinės sąjungos ir 

studentų organizacijos pirmadienį 
paragino kovo 28 dieną dalyvauti vi
suotiniame streike ir protesto de
monstracijose dėl darbo įstatymo, 
kuriuo, pasak jų, sudaromos nesau
gios sąlygos naujai dirbančiųjų kar
tai. Tikimasi, kad šiame streike, ku-
riuo siekiama priversti vyriausybę 

i atšaukti minimą darbo įstatymą, 
dalyvaus daug valstybinio sekto
riaus darbuotojų, bet kol kas neaiš-
ku, kaip reaguos privatusis sekto
rius. Nors praėjusį savaitgalį visoje 
šalyje vyko protesto demonstracijos, 
premjeras Dominiąue de Villepin gy-

| nė minimą įstatymą dėl pirmosios 
• darbo sutart ies. Tačiau jis pakvietė 

pradėti dialogą šiam įstatymui pato
bulinti. 

BRIUSELIS 
Euro zonos ūkio atsigavimui ga

li pakenkti naftos kainų šuolis, o 
protekcionizmas gali sutrikdyti pas
taruoju metu stiprėjantį pasitikėji
mą, įspėja Europos Sąjungos (ES) 
ekonomikos ir pinigų politikos ko
misaras Joaųuin Almunia. „Europa 
vėl auga", — pareiškė jis Europos 
Parlamento ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetui. „Šiuo metu di
džiausią riziką kelia padėtis naftos 
rinkoje", — pareiškė jis ir pridūrė, 
kad bet koks naujas kainų šuolis 

„sukeltų problemų". Europos Ko
misijos (EK) prognozėmis, euro zo
nos ūkio prieaugis, pernai siekęs 1.3 
proc, šiemet paspartės iki 1.9 pro
cento. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Prieš pat JAV karinę invaziją į 

Iraką tuometinis Saddam Hussein 
užsienio reikalų ministras Naji Sab-
ri buvo slaptas CZV informatorius, 
kuriam už žvalgybines žinias buvo 
atsilyginama pinigais, pranešė NBC 
televizija. Cituodama neįvardytus 
dabartinius ir buvusius JAV žvalgy
bos pareigūnus, NBC sakė, kad apie 
S. Hussein masinio naikinimo gink
lus N. Sabri suteikė žinių, kurios pa
sirodė esančios tikslesnės už CŽV 
turėtą žvalgybinę informaciją. Pa
sak žvalgybos šaltinių, N. Sabri bu
vo sumokėta daugiau kaip 100,000 
dolerių pagal sandėrį, kuris tarpi
ninkaujant prancūzams buvo su
darytas 2002-ųjų metų rugsėjį. Pa
sak žvalgybos šaltinių, N. Sabri nu
rodė, kad S. Hussein neturi rimtes
nės ginklavimosi programos. 

CLEVELAND 
Prezidentas George W. Bush pir

madienį, kai minėtos trečiosios in
vazijos į Iraką metinės ir kai šventa
jame Karbala mieste sustiprinto 
saugumo sąlygomis prasidėjo svarbi 
šiitų religinė ceremonija, žadėjo, kad 
JAV nepaliks irakiečių. G. W. Bush 
keliomis pastaruoju metu pasakyto
mis kalbomis bandė įtikinti skeptiš
kai nusiteikusią Amerikos visuome
nę, kad turi pergalės Irake strategi
ją, ir išsklaidyti nuogąstavimus, kad 
nesibaigiantis tarpkonfesinis smur
tas šioje šalyje virsta pilietiniu karu. 
Sakydamas kalbą Cleveland, G. W. 
Bush tiesiai pareiškė, kad Irako ka
ras vis dar yra sunki kova. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimir 

Putin pasveikino Aleksandr Luka
šenka, perrinktą į Baltarusijos pre
zidento postą. V. Putin telegramoje 
sakoma: „Įvykusių rinkimų rezulta
tai byloja apie rinkėjų pasitikėjimą 
Jūsų vykdomu kursu toliau kelti 
baltarusių liaudies gerovę". 

www.dtlanticexpresscorp.com 
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Lietuvių fondas. 
Jaunimo centro moterų klubas. 
Anthony ir Maria Rudis. 
Gražina ir Jim Liautaud. 
Dr. Milda Budrienė, dr. Dana Troter (Arthritis Clinic). 
Irena Kriaučeliūnienė. 
Irena Troškūnas. 
Vaclovas ir Margarita Momkus, Algis Regis. 
Dr. Birutė Kazakaitis. 
Zota Mickevičius, Viktorija Karaitis. 
Tauragės klubas. 
Viktoras ir Milda Šatas. 
Juzė Ivašauskienė, Viktoras ir Rūta Jautokas. 
Dr. Rimvydas Sidrys, Jonas Variakojis, prel. Ignas Ur
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Vito ir Regina Vai. 
Brighton Parko Lietuvių Bendruomenė, Juozas Miku
lis. 
Halina Bagdonienė, Juozas Vizgirda. 
Birutė Kožica, Liudas ir Albina Ramanauskas, Marytė 
Utz. 
Bronius Andriukaitis. 
Stasė Bacevičienė, Algirdas Čepėnas, dr. Jonas Dai-
nauskas, dr. K. Jablonskis, Palmira Janušonis, Vytas 
Kupcikevičius, Julius Matonis. 
Stanley Balzekas, Vytautas Bieliauskas, Birutė Bulota, 
Čikagos moterų klubas, Cicero medžiotojų ir meške
riotojų klubas, Gediminas Damašius, Ray Grigaliūnas, 
Jadvyga Gruodienė, Zuzana Juškevičienė, Vaclovas 
Kleiza, Janina Marks, Leonas Maskaliūnas, Jonas ir 
Genė Miglinas, Sigitas ir Janina Miknaitis, dr. Stasys 
ir Dalė Strasius, Jonas Stankus, Aldona Šmulkštienė, 
Ada Sutkus, Nemira Šumskienė, Antanas Valavičius, 
dr. Vainutis Vaikevičius, G. Vitkus. 
Danutė Mačernis. 
Dr. Kazys ir Marija Ambrozaitis, Zita Baltramonas. 
Bruno Andrešiūnas. 
Elegijus ir Aldona Kaminskas, V. Šaulys. 
J. ir B. Briedis, J. Kwas, J. Kasčiukas. 
Stepas Lukauskas. 
Dalė Šaulys. 
Kęstutis Ječius, Ramunė Kubilius, Raišys. 
Stasys Bikulčius, Anthony ir Jūratė Budrys, D. Janu
ta, Irena Kairytė, Danguolė Kviklytė, Juozas ir Daila 
Liubinskas, Tomas ir Nijolė Remeikis, Elena Rudzins-
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PRIE RUSO BUVO GERIAU 
Scenos vaizdelis 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS GREVELDA 

Magdė: Sveiki, aš esu Raseinių 
Magdė. Jūs mane jau užmiršote, bet 
aš nepykstu, nes žinau, jog su mo
terimis nesiginčijama ir juo labiau 
nesipykstamą. Tai kam čia man da
bar tuščiai sveikatą eikvoti? O kad 
ir aš ant jūsų nepykčiau, papasako
siu jums apie senus laikus. Gal jūs 
ir nepatikėsite, tačiau štai, prie ruso 
buvo geriau negu dabar. Bet palau
kite, aš nenoriu tuščiai burną aušin
ti ir paskui vaikams dar kartą pa
sakoti. Vaikučiai, ateikit visi čionai, 
aš jums gražią pasaką paseksiu. 

Atbėga būrel is vaikų 

Magdė: Sėskitės vaikučiai, čia 
aplink mane ant žolytės ir atidžiai 
klausykitės, ką aš jums papasako
siu. Tai paskui galėsite namo parėję 
ir tėveliams papasakoti. Ar jau visi 
patogiai įsitaisėte? 

Vaikai: Visi, įsitaisėme. 
Magdė: Tai dabar klausykitės. 

Labai seniai, kai jūsų dar nebuvo, o 
kai kam ir nelabai seniai, Lietuva 
gyveno prie ruso. Rusas buvo labai 
piktas, kaip mano Margis, kai pa
vasarį nuo lenciūgo nepaleidžiu. O 
be viso ko, to ruso dar buvo ir labai 
daug. Tai tas rusas labai daug lietu
vių išžudė, kas liko gyvas, tuos į 
Sibirą išvežė, kad jie ten labai 
sušaltų. O kas nenorėjo Sibiran va
žiuoti, turėjo rusui padėti savo se
seris ir brolius žudyti. Žmonės mirti 
nenorėjo, tai ilgainiui visi apsira
mino ir ant ruso pykti nustojo. Visi 
pradėjo gyventi labai draugiškai, 
lietuvaitės už rusų tekėti ir rusiukus 
gimdyti pradėjo. 

Petriukas pradeda muistytis ir 
traukti Magdę už sijono. 

Magdė: O tu, Petriuk, nesimuis-
tyk, bet, jeigu nori ko paklausti, tai 
pakelk ranką. 

Petriukas: Ar tai tikrai buvo, 
ar tai tik pasaka? Tai kas dabar mes 
esame, ar rusiukai? 

Magdė: Šito klausk ne mane, o 
tėtę ir mamą. Gerai, klausykite. Pa
sakosiu toliau. Kai prisimenu, kaip 
gera buvo mums prie ruso, tai širdis 
taip ir sąla, taip ir džiaugiasi, lyg 
šlapios dešros nusipirkti būčiau 
gavusi. 

Poviliukas kelia ranką 

SIŪLO DARBĄ 

Magdė: Kas čia vėl? Ką nori 
pasakyti? 

Povi l iukas: O kas t a š lapia 
dešra? 

Magdė: Šlapia dešra, vaikučiai, 
tai buvo tokia dešra, kurioje vietoje 
mėsos visokių atliekų pr idė ta ir 
išvirta, kad nepasmirstų. Mes labai 
džiaugdavomės, kai gaudavome tos 
dešros nusipirkti. Kad ir nelabai 
skanu buvo, vis į pilvą ką įdėti gali
ma buvo. Mes kaime tai paršiuką 
nusišeriame, tai vištą nudobę į puo
dą įdedame, o tiems, kas miestuose 
gyveno, teko tenkintis tuo, ką par
duotuvėje nusipirkti gaudavo. O ten 
retai ką nors kitokios kaip šlapia 
dešra aptikdavo. Užtat ir stengėsi 
visi savo tėvelius kaime lankyti . 
Būdavo, parvažiuoja vaikai penkta
dienio vakarą išbalę, sulysę, tai per 
šeštadienį, sekmadienį juos šiaip ne 
taip ant kojų pastatai ir vėl į miestą 
išleidi. Ir taip iki kito penktadienio. 

Ievutė: O kodėl dabar nepar
važiuoja? 

Magdė: Dabar ir mieste yra ką 
valgyti. Atsimenu dar, kaip gera ir 
smagu kaime gyventi buvo. Kartą 
mūsų kolūkio pirmininkas, kai mano 
dėdė, dėdienei mirus, nuėjo pas jį 
paprašyti lentų karstui sukalti , su
pyko baisiai ir klausia: , ,0 a r žinai, 
kad iš rajono sakė šiemet kars tam 
lentų neskirti, nes jų t rūksta pirtelei 
pastatyti? Ir kad užpyks! Dėdė ver
kė, meldė, tai pagaliau davė, bet lie
pė kitą kartą taip nedaryti. Tai kiti 
žmonės daugiau ir nėjo, ir neprašė. 
Kai kas nors mirdavo, tai lentų pa
sivogdavo ir karstelį susikaldavo. O 
vis nakčia, kad pirmininkas nepa
matytų. Labai jau doras, sąžiningas 
ir principingas žmogus buvo. 

Marytė: O kur dabar t a s 
pirmininkas? Ką jis veikia? 

Magdė: O dabar jis Vilniuje di
delis ponas. Po atgimimo jis ilgą lai
ką patriotu dirbo, o dabar Seime a r 
tai koalicijoje, ar tai opozicijoje Lie
tuvai tarnauja. Anąsyk per televiziją 
rodė, kaip jis aiškino, kad dabar 
Lietuvoje labai gera gyventi. 

Petriukas: O ar jis anais lai
kais prie ruso irgi gerai gyveno? 

Magdė: Tokie dori, sąžiningi ir 
principingi žmonės visais laikais ge
rai gyvena. Gaila tik, kad visi kiti 
kaip vargo, taip ir vargsta. Taigi, sa
kau, prie ruso tikrai buvo geriau. 
Kad ir tas kolūkio pirmininkas. Visi 
jį už akių keikdavo, o kai tik ko pri
reikdavo, tai kur eisi, pas ką papra-
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šysi? Žinoma, pas ką — pas pirmi
ninką. Dabar, kai kolūkių nebeliko, 
nei tu, žmogau, pas ką paprašysi, nei 
iš ko pavogsi! Na, a r ne tiesa? Eisi 
pas kaimyną vogti, tai ar šunį paleis, 
ar kuolu į tarpuragį užsidirbsi. 

Petr iukas : O kas tie kolūkiai? 
Ką jie veikė? 

Magdė: Iš žmonių rusas atėmė 
arklius, karves, padargus, sodybas ir 
pasakė: „Dabar viskas ne tavo ir 
ne mano, o kolūkio!" Ir paskyrė pir
mininką, kad niekas savo arklio ar 
karvės namo nebeparsivestų. Žmo
nės turėjo eiti į tą kolūkį dirbti, kaip 
miestiečiai į gamyklą. Moterys tu
rėjo dirbti kas melžėjomis, kas ravė-
tojomis, o vyrai — kas šėrikais, kas 
traktorininkais. Melžėjos turėjo pri
žiūrėti, kad karvės gautų daug šieno 
ir duotų daug pieno. O kad šieną 
karvėms dalinti vyriškas darbas bu
vo, tai melžėjos buvo šėrikams virši
ninkės. Atsimenu, vienąsyk pirmi
ninkas, susirūpinęs, kad karvės pra
dėjo mažiau pieno duoti, atėjo į kar
vidę patikrinti , kaip sekasi melžėjai 
ir šėrikui. Ar galite suprasti , kaip jis 
supyko, pamatęs, kad jiedu, karves 
palikę likimo valiai, ant šieno savo 
asmeniškais, taigi privačiais reika
lais užsiima ir nei išmilžiais, nei 
primilžiais visai nesirūpina? Gerai 
jis t ada abu aptalžė, nepagailėjo ir 
melžėjos, nors jinai ir jo marti buvo! 

Marytė: O kas tai buvo per 
reikalai? 

Magdė: Na, tai jau tikrai ne 
mano reikalai! O dar prisimenu, kaip 
mano giminai t is vienąsyk prašė , 
kaip j is maldavo paskyros žiguliu
kui, bet taip ir negavo, nes pirmi
ninkas tą paskyrą savo vaikui atidavė. 

Petr iukas : O kas ta paskyra, ir 
kas tas žiguliukas? 

Magdė: Be paskyros žiguliuko 
nupirkti negalima buvo, supranti? 

Petr iukas : Ne, nesuprantu. 
Magdė: Na ir žioplys gi tu vai

kas! Taigi aš tau ir sakau — gavo 
p i rmin inkas paskyrą iš rajono, 
pranešimą, kad kam nors iš mūsų 
kolūkio galima leisti nusipirkti auto
mobilį, aišku? 

Petr iukas : Tai ar tas žmogus 
pinigų neturėjo? 

Magdė: Vajetau, ne vaikas, o 
Dievo bausmė! Turėjo, kaip neturės. 
Tik kad be paskyros iš rajono kaip 
tu tą mašiną nusipirksi, jeigu tų 
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mašinų viena, dvi ir viskas, o pirkėjų 
— daug. Tai paskui tas mano gimi
naitis iš pirmininko vaiko ją nusi
pirko, dvigubai sumokėjęs. Geri lai
kai buvo! Jei buvai ne žioplas, tai ne-
prapuolei! O kaip smagu ir įdomu 
vaikučiai, kad jūs žinotumėte, buvo! 
Kaip šiandien prisimenu, — kiek
vieną mielą dienelę tai apie komu
nistų partiją, tai apie proletariatą, 
tai apie darbo žmonių išnaudojimą, 
tai apie imperialistų pinkles vaiku
čiams pasakojama buvo. Ir augo tad 
vaikai, vienas už kitą kvailesni, rusą 
mylėdami, o savo brolio lietuvio 
nekęsdami ir rusui jį skųsdami. 

Marytė: Panele auklėtoja, man 
tavo pasaka nepatinka, taip pasa
kose nebūna. Nei apie slibiną, nei 
apie užburtą karalaitę, nei apie stik
lo kalną, nei apie stebuklingas kur
paites taip ir nepapasakojai. Nelai
minga šiandien diena! 

Magdė: Maryte, būk gerutė, ne
verk, aš tau užminsiu mįslę, juk tu 
mėgsti mįsles minti? 

Marytė: O kokia bus mįslė? Ar 
vėl apie zuikį ir lapę? 

Magdė: Ne, tą jūs vis jau žinote. 
Paklausykite, aš jums užminsiu to
kią mįslę, kurios nepajėgs įminti ir 
mūsų žiūrovai. Susitarkime, iš pra
džių aš užminsiu jiems, o kai jie ne-
atspės, tada galėsite minti jūs. Tai 
bus juoko, ar ne? 

Marytė ir kiti vaikai: Gerai, 
užminkite, užminkite! 

Magdė: Taigi mįslė gerbia
miems žiūrovams. Įsivaizduokite, 
kad aš esu vaikų darželio auklėtoja 
prie ruso. Aplink mane mano auklė
tiniai. Taigi aš ir užminsiu mįslę, 
kuri atitiktų ir epochą, ir situaciją. 
Taigi, mįslė: klausykite vaikučiai! 
Vasarą skaisčiai šviečia saulutė, 
striukis pilkis beuodegis straksi per 
pievutę. Reikia atspėti, ką atsakė 
auklėtojai vaikučiai. 

Žiūrovai spėlioja, jog tai zuiku
tis, saulės spindulys ir t.t. 

Magdė: Na, štai, tokie dideli, o 
tokie neišprusę. Na, vaikučiai, kas 
tai būtų? 

Vaikučiai: (choru) Komunistų 
partija! 

Magdė: Bravo, vaikučiai, kokie 
jūs geručiai! Padėkosime žiūrovams 
už tai, kad mūsų klausėsi, ir eisim 
namo, viso gero! 

Uždanga 

http://www.illinoispain.com
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Pavasarinė mugė Jaunimo centre 
Norint išlaikyti Jaunimo centrą, 

reikia nemažai lėšų, todėl salės yra 
išnuomojamos įvairiems renginiams. 
Daug renginių rengia jaunimas gim
tadienio, vestuvių ir kitomis pro
gomis. Kovo mėnuo —šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, mėnuo. Jau se
naisiais laikais šv. Kazimierui būda
vo rengiamos šventės. Šių švenčių 
metu į Vilnių suvažiuodavo daug 
amatininkų, kurie •parduodavo savo 
gaminius. Laikui bėgant jos pava
dintos „Kaziuko mugėmis": Ameri
koje šioms mugėms pradžią davė 
skautai, kadangi Šventas Kazimie

ras yra skautų ir Lietuvos patronas. 
Skautams išsikėlus iš Jaunimo cen
tro \ tolimus priemiesčius, „Kaziuko 
mugės" tradiciją perėmė Jaunimo 
centro valdyba, pavadindama ją 
„Pavasarine muge". 

Šios mugės dalyviai skiriasi nuo 
ankstesniųjų, kada įvairūs rankdar
biai buvo gaminami skautų tėvų, 
vadovų ir pačių skautų. Šiais laikais 
mugės prekeiviai siūlo savo gami
nius. Gaminių pasiūla — labai įvai
ri: tai meno piešiniai, knygos, 
meistrų išdrožinėti kūriniai, rūbai, 
daug papuošalų. Buvo galima nu-

Pavasarinės mugės lankytojus linksmino „Tėviškės" kapelos {kūrėjai Stasė ir 
Vytautas Jagminai. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400 

Po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo JAV LB Socialinių reikalų 
taryba pajuto didesnį įvairių pas
laugų pareikalavimą. Be pagalbos, 
patarimų ir patarnavimų lietuviams, 
kurie atvyko* į Ameriką po II pasau
linio karo, reikėjo kreipti daugiau 
dėmesio į lietuvius, atvykstančius 
jau iš nepriklausomos Lietuvos. Su 
naujų imigrantų atvykimu iškilo 
nauji reikalavimai socialinėje srity
je. Šalia kasdieninių paramos pra
šymų, kaip dokumentų vertimo ir 
vertėjavimo, vizų sudarymo, paliudi
jimų, patarimų imigracijos bei so
cialinės paramos reikalais, vis daž
niau atsiranda pareikalavimas psi
chologinių problemų sprendimams. 
Jos pasireiškia nusivylimo, neapykan
tos, pykčio, smurto, netekties, vieni
šumo, ar net depresijos ženklais. 

Vieni užsidaro savyje, skaudžiai 
išgyvena atsiskyrimą nuo artimųjų, 
vargsta tarnybose, slaugydami vyres
niuosius bei ligonius, neturėdami 
net išeiginės dienos. Kartais darbo 
sąlygos yra nepalankios atvirai išsi
kalbėti su savo draugais ar pažįsta
mais. Visa ši įtampa veda žmogų 
link depresijos, o retkarčiais net iki 
žalos sau ar kitiems. 

Kiti išgyvena savo išsiskyrimą 
nuo artimųjų neapykantos bei smur
to išraiškomis. Dažnai ši netektis 
pasireiškia užslėptomis formomis, 
kaip girtuokliavimu, sutrikusia mo-
n le , sukčiavimu ar pan. Kartais in
dividas net nesuvokia, kas su juo da
rosi. Tokia padėtis gali nuvesti vie
nišą žmogų iki „sprogimo". Jam 
reikia su kuo nors išsikalbėti, reikia, 
kad kas nors jį išklausytų ir padėtų 

jam pačiam ieškoti teigiamos išeities 
ar padaryti tinkamą sprendimą. Šis 
pasidalinimas savo vargais su kitu 
asmeniu pagelbsti jam pačiam su
valdyti savo emocijas ir tokiu būdu 
atstatyti savo gyvenimo pusiaus
vyrą. 

Norėdama tokiems asmenims 
padėti, JAV LB Socialinių reikalų 
taryba steigia „Paguodos" telefoną. 
Juo galės pasinaudoti asmenys, 
kuriems yra reikalinga išsikalbėti 
bei pasidalinti savo vargais su ki
tais, kurie jaučiasi psichologiškai su-
silpnėję ir kuriems yra reikalinga 
pagalba. Prie šio „Paguodos" tele
fono budės savanoriai, kurie yra 
pasiryžę tokiems asmenims padėti. 

Šis „Paguodos" telefonas veiks 
vieną vakarą savaitėje (ketvirta
dieniais), nuo 6 iki 9 vai. vakaro. Tuo 
nemokamu telefonu galite paskam
binti ir pasikalbėti su budinčiais 
asmenimis. Jų tikslas yra jus iš
klausyti, jums padėti patiems ieškoti 
išeities iš susidariusios padėties ir, 
reikalui esant, patarti, kur kreiptis 
dėl tolimesnės profesinės pagalbos. 

Ši paslauga nėra buitiniams 
reikalams, kaip darbo ar buto susi
radimui, taip pat nėra informacijos 
būstinė pramogos reikalams ar pan. 
Tai yra skiriama tiems, kuriems rei
kalinga išsikalbėti, pasiguosti, pa
dėti nugalėti asmenines įtampas ar 
psichologines negalias. 

„Paguodos" telefonas pradės 
veikti š.m. kovo 23 dieną. 

Skambinkite: 1-866-438-7400. 

JAV LB Socialiniu reikalu 
taryba 

4k •?$»*.. 
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Lietuviškų kryželių meistras Jonas Pleirys su žmona Vale Jaunimo centro pava
sarinėje mugėje. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

sipirkti puodus sveiko maisto gami
nimui, netrūko ir maisto produktų. 
Mugėje galima buvo įsigyti visokių 
pirkinių. Jaunimo centro moterų 
vienetas pravedė jaunimui loteriją, 
siūlė margučius ir tautinio meno 
dirbinius. Lietuvių opera, švęsdama 
50-ties metų sukaktį, kvietė kuo 
gausiau dalyvauti operoje „Pilėnai". 

Mugės organizavimui daug pas
tangų įdėjo valdybos pirmininkė 
Milda Šatienė. Jos dėka buvo su
kviesti prekeiviai, kurie įsirengė 
savo stalus. Mugės paįvairinimui 
buvo pakviestas „klounas", Vytau
tas Vizgirdas, kuris iš balionų darė 
įvairiausias figūrėles ir įteikdavo 
jaunuoliams kaip mugės dovaną. 
Reiškiame nuoširdžią padėką V. 
Vizgirdai už suteiktą džiaugsmą 
vaikams. Šeštadienį mugės lankyto
jus linksmino kaimo kapelos muzi
kantai Stasė ir Vytautas Jagminai, 
pagroję daug populiarių lietuviškų 
dainų. Susirinkus didesniams žmo
nių skaičiui, reikėjo juos pamaitinti. 
Šios mugės metu maistą ruošė 
i,,Lithuanian Plaza Bakery and 
Deli" savininkai Vanda ir Algis 
Morkūnai, kurie buvo paruošę net 

penkis skirtingus patiekalus. 
Sekmadienio mugės lankytojai 

galėjo grožėtis įdomia jaunųjų atli
kėjų menine programa, kuriai vado
vavo muzikė Jolanta Banienė. Jos 
mokinės: Saulė Gabrėnaitė, Indrė 
Genevičiūtė, Agnė Vaitiekutė, Emi
lija Rasinskaitė, Erika Lisina ir Ber
ta Brazdeikytė grojo pianinu. Taip 
pat mus džiugino du saksofonistai 
— Gediminas Grašys ir Gabrielius 
Šedys, kuriuos moko Mindaugas 
Matkus. Prie jaunųjų muzikantų 
prisijungė ir tautinių šokių grupė 
„Suktinis" (vadovai Salomėja ir Vid
mantas Strižigauskai). Jaunimas 
pašoko keletą šokių ir susilaukė 
daug katučių. Džiugu, kad jaunimui 
buvo duota galimybė pasirodyti, ir 
laikui bėgant, dalis iš jų gal taps 
garsiais menininkais. Ačiū valdybos 
pirmininkei už jaunųjų menininkų 
pakvietimą. Jaunieji menininkai ir 
jų vadovai buvo apdovanoti gėlėmis. 

Jaunimo centro vadovybė yra 
labai dėkinga prekeiviams ir pirkė
jams, prisidėjusiems prie lietuvybės 
židinio išlaikymo, nes tik bendromis 
jėgomis nugalimos kliūtys. 

Antanas Paužuolis 

m 
Jei išalkę: pavalgydinsime 
Jei ištroškę: pagirdysime 
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime 

Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite 
Jei romantikai: jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia. 

T A D PRAŠOME A P S I L A N K Y K I T E ! 
6312 S. Harlem A ve. 

Summit, IL 60501 
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v. 

V — V I lOval.r. - 12 vai. v. 
VII lOval.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-594-5622 
C] 

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat pri imame užsakymus įvairiom progom! 

Šio mėnesio „special — lietuviška „Starką" 523.99! 
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Af A 
BALYS KLOVAS 

Užbaigė žemiškąją kelionę ir iškeliavo amžinybėn 2006 m. 
kovo 11 d. Šv. Antano ligoninėje, Michigan City, IN, sulaukęs 
93 metų amžiaus. 

Dėkoju kun. Antanui Gražuliui už maldas, už atlaikytas šv. 
Mišias Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores. 

Nuoširdžiai dėkoju Beverly Shores lietuvių bendruomenei 
už paguodos žodžius ir pagalbą. 

Išpildant Balio paskutinę valią, kūnas buvo sudegintas. Pe
lenai bus pervežti ir palaidoti Lietuvoje, šeimos kape Petra
šiūnuose. 

Visus, kurie pažinojo teisininką Balį, kviečiu prisiminti jį 
maldose ir pagerbti savo mintyse. 

Nuliūdęs sūnėnas Henrikas Klovas 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Likimo vingiai, 
Džiaugsmas ir vargai 
Nusinešė metus 
Ir tokius ilgus, 
Atšiaurius. 
Vienatvė be šeimos 
Altajaus kraštuose. 
Su mažu sūneliu 
Šaltoj trobelėj, 
Speiguose. 
Tėvynėn grįžus 
Baimėj ir skurde 
Gyveno, 
Bet rado šilumą, 
Paduotą šiltą ranką, 
Širdies gerumą, 
Duonos riekę, 
Tėvynės dangų, 
Gimtą žemę... 

Marti Aldona 

Af A 
ELENA 

PETRIKAITĖ 
ALANTIENĖ 

1908^.2-2001.111.21 

Jau penkeri metai praėjo, kai netekome mylimos MAMOS, 
MOČIUTĖS, ANYTOS, TETOS. 

Gimusi Maskvoje, su tėvais grįžo į Nepriklausomą Lietuvą, 
mokėsi Ukmergėje, Kaune, sukūrė šeimą. Šviesias ateities sva
jones nutraukė 1940 m. rusų okupacija, išblaškė šeimą. Su 
mažamečiu sūneliu 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Sibirą, 
o grįžę patyrė daug vargo be savo pastogės, kol sutiko gelbėjusią 
varge rašytojo Juozo Grušo šeimą. AtA Elena amžinai ilsisi 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse. 

Šv. Mišios buvo aukojamos 2006 m. kovo 21 d. 8 vai. ryto 
Kaune, Petrašiūnų Šv. Vincento bažnyčioje ir bus aukojamos 
š.m. kovo 26 d. 9 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misijoje Lemonte, IL. 

Prašome prisiminti AtA Eleną maldoje. 

Liūdi Šarūnas, Mirga, Gediminas, Aldona, Lilija, Algis 
ir kiti artimieji 

Margumynai 

RAUDONAS SNIEGAS 
Rusija vėl paraudonavo — šioje 

buvusioje komunistinėje valstybėje 
iškrito raudonas sniegas. Šiauriniuo
se pajūrio Rusijos regionuose snigo 
kreminės rausvos spalvos sniegas, 
kurį nudažė kelių atmosferos reiš
kinių kombinacija. 

Pareigūnai per pranešimus apie 
orus nenustodami aiškina, kad reiš
kinio kilmė yra natūrali, nes žmonės 
pradėjo panikuoti ir „bombarduoti" 
policiją bei gelbėjimo tarnybas. 

Metereologai paaiškino, kad dėl 
keistos sniego spalvos derėtų kaltin
ti smėlio audras kaimyninėje Mon

golijoje. Pakeliui į Romą, ciklonas 
užkabino Mongoliją, joje sukėlė 
smėlio audras ir į orą pakėlė daugy
bę smiltelių, dėl kurių ir pasikeitė 
sniego spalva. Vietinis orų ekspertas 
Jurij Meseznikov sakė: „Ciklono 
vėjai pakėlė dulkių daleles, kurios 
nudažė kritulius". 

Vos prieš porą savaičių Rusijos 
tolimiausiuose rytuose esančioje 
Sachalino saloje krito geltonas snie
gas. Bet tuomet sniegui spalvą 
suteikė teršalai iš naftos ir dujų 
perdirbimo gamyklų. 

BNS 

A f A 
SOFIJAI DIMZILIENEI 

Lietuvoje mirus, jos seseriai, buvusiai Miami lietuvių 
klubo pirmininkei BERNADETAI PAULAITIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Otilija Semaška 
Stefa Radvilienė 
Ona Sergautienė 

Emilija Andrijauskienė 
Alice Lopez 

Valė Jokšienė 
Onutė Aleknienė 

Linda Taylor 
Marytė Jakaitis 

Ramoną Ramūnienė 

V P A D Ė K A % ! 

AtA 
JERONIMO VYTAUTO DABRILOS 

(1913-2005) 
atminimui 
šeima prašė aukot i 
akademinei sielovadai ir Jėzuitų 
gimnazijų programoms Lietuvoje. 

Jeronimo Dabrilos 
gyvenimą ir iškilius darbus 
pagerbdami 
Lietuvos jaunimui aukas skyrė: 

Petras ir Janina Ambraziejai Nortn Falmoįrh MA. Jaruna ir Gintas Banaičiai 
Canton. MA. Birutė ir Bronius Banaičiai Abingtcn. MA. Faith Berkland Sharcn, 
MA. Edward ir Mary Burke. Eas! VVeymouth. MA. Gintaras ir Valentina Čepai. 
Quincy MA Stanislava Cibas Miš-on. MA. Helen L Curran ir Johannah L. 
Speltz Osterville. MA Sofija Galdikienė Dorcheste:. MA Ramūnas ir Mirga 
Girniai vVestford, MA. Antanas ir Valeria Girniai Roslmcale, MA Marija ir 
John Hauser Lexington. MA. Antanas ir Lilija Kulbiai 3rcc<ton MA. Almis ir 
Danguolė Kuolai Cohasset. MA. Maryellen T. Lenihan. Watsrtown MA, Paul J. 
ir Patricia Mikus, Norvvell. MA, Ina ir Rimas Nenortai Dorchester MA Mary 
0'Sullivan Quincy. MA Juozas ir Irena Rastai Cambridge MA. Petrė Rentelis. 
Abingjon. MA. Milda ir Robert Richardson Chestnui Hii. MA. Liuda Senuta 
Brocklon MA Julius ir Renata Špakevičiai Weslwood. MA Jonas ir Veronica 
Starinskai Thomas Starinskas Bešmont. MA Jurgis ir Roma Štuopiai Sharcn, 
MA. Rita ir Tomas Štuopiai Canton MA Audrius ir Eglė Šukiai Wa poie. MA, 
Rimas ir Vida Veitai. Hingham. MA. Jack ir Pamela Wood Pla nville. MA. Vy
tautas ir Liuda Žiaugrai Roslindaie, MA. Marius ir Birutė Žiaugrai. Sharor. MA 

£\ 
Visiems aukotojams ir šeimai nuoširdžiai dėkojame. 

'Lithuanian Jcsuits Falhtrv-Baltic Project". 12690 Archer Avc. Lemont. IL SH39 MZL 

BURŽUAZIJOS ĮSIGALĖJIMAS 
Atkelta iš 3 psl. 
Buržuazinė dvasia užvaldė 

spaudą, radiją, televiziją. Ją liudija 
idėjų nebuvimas, gyvenimo tikrųjų 
vertybių niekinimas bei pamainy-
mas civilizacijos atmatomis, intere
sai vietoj idealų, „sveikas protas" 
vietoj išminties, buities reikaliukai 
vietoj būties dalykų, viešas cinizmas 
ir chamizmas. Žmogų tai žeidžia, to
dėl dažnas traukiasi iš snobų minios, 
užsidaro savyje, netenka vienos 
didžiausių vertybių — bendravimo. 

Kalbant apie valdžioje esančių 
partijų veidus ir vardus, nenutol-
sime nuo tiesos, jei tarsime, kad 
skiriasi jų vardai, o veidai — tapa
tūs; nuėmus vardus — kaukes, pa
matysime buržujišką veidą. Tikėtis 
iš jų paskatų ir paramos visuomenei 
keistis, augti — tuščias reikalas. 
Vilčių teikia visuomeninės organi
zacijos, kurios gali tapti galingu 
atoveikiu buržuaziškosios dvasios 
įsigalėjimui. Valstybės vadovų prie

dermė — tokias organizacijas ska
tinti, palaikyti. 

Negalima tikėtis, kad mūsų 
visuomenę staiga prasmelks krikš
čioniškoji ar prometėjiškoji dvasia, 
kad ji staiga atmes buržuazišką 
dvasią. Įtikėti, priimti krikščioniš
kąją dvasią reikia ne tik žmogaus 
pastangų, bet ir Dievo malonės. Ta
čiau tapti prometėjumi — žmogaus 
galia ir valia paremtas virsmas. 
Lietuvių tauta nuo seno buvo dar' ti 
ir kūrybinga, tik per sovietmetį 
ištižo, nes ją žlugdė komunistinė 
ideologija, jos buržuaziškoji dvasia. 

Nepriklausomybės stebuklas 
suteikė progą keltis ir kilti iš duo
bių ir slėnių, kopti į aukštumas, 
vaduotis iš Žemės dvasios, susigrą
žinti Dievo ir Žmogaus dvasią. Tik 
taip išliksim, pasieksim tikrą pri
sikėlimą ir atgimimą, įeisim į tikrą 
būvį, įtvirtinsim laisvę ir neprik
lausomybę. Kelias nelengvas, tačiau 
kitoks — veda į nebūtį. 
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• Ate i t in inkų n a m ų 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 

• T ė v y n ė s sąjungos Č i k a g o s sky
rius š. m. kovo 26 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje PLC, Lemont, ruošia Kovo 
11-osios paminėjimą. Pagrindinė 
kalbėtoja — Audrė Budrytė-Nakie-
hė, kuri 1991 m. sausio 13 d. kartu 
su dr. Liucija Baškauskaite iš Kau
no radijo stoties anglų kalba visam 
pasauliui skelbė apie Lietuvoje tuo 
metu vykstančius įvykius. Kviečia
me visus narius ir visuomenę pami
nėjime dalyvauti. 

• 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 
apylinkės metinis susirinkimas, ku
rio metu bus aptar ta praėjusių metų 
valdybos veikla, iždo ataskaita, nau
jos valdybos rinkimai. Valdyba kvie
čia Cicero ir apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti. Ta pačia proga bus 
renkamas LB solidarumo įnašas. 
Bus vaišės. 

• Š i ų m e t ų du p i r m u o s i u s 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. 

• B a l a n d ž i o 1 d., šeštadienį , 3 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, kviečia į renginį „Postmo-
dernųs tea t ras — 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. 

• B a l a n d ž i o 2 d. p o 11 vai. r. 
šv. Mišių Pasaulio lietuvių centre 
vyks a. a. Onos White juvelyrinių 
papuošalų varžytinės. Ši moteris, 
2005 m. iškeliavusi Amžinybėn, 
visą savo tur tą paliko Lietuvoje 
ats tatomiems Valdovų rūmams . 
Atvykite ir pasinaudokite proga įsi
gyti įvairių juvelyrinių dirbinių 
(perlų vėrinių, auksinių, sidabrinių 
ir gintarinių žiedų, apyrankių, 
segių) itin palankiomis kainomis. 
Renginį organizuoja Valdovų rūmų 
paramos komitetas JAV. 

• Ba lzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s 
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 a tvyksta iš Lie
tuvos. Popietę organizuoja LB Kul
tūros taryba, ALTas ir Romos kata
likų federacija. 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį , 
Pasaulio lietuvių centro renginių ko
mitetas po 11 vai. r. šv. Mišių Palai
mintojo J. Matulaičio misijos bažny
čioje visus kviečia į PLC didžiąją 
salę, į tradicinį renginį — Atvelykio 
vaišes. Vietas galite užsisakyti tel. 
708-448-7436 (Aldona Palekienė). 

IS ARTI IR TOLI.„ 

• J A V LB Detroit a p y l i n k ė s me
tinis susirinkimas įvyks kovo 26 d. 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre tuoj po 10:30 vai. r. 
šv. Mišių. Šiuo metu Detroit apy
linkei vadovauja Raminta Vilkienė. 
Susirinkime bus r e n k a m a nauja 
apylinkės valdyba. Visi apylinkės 
lietuviai, kuriems svarbi lietuviška 
veikla, maloniai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. 

• V y t a u t a s Raguckas vadovauja 
JAV LB Michigan apygardos rin
kiminei komisijai. Gegužės mėn. 
įvyks JAV LB XVIII Tarybos rinki
mai. Norintieji kandidatuoti į Tary
bą turi registruotis savo apylinkėse 
iki kovo 29 d. 

Dėmesio! 
Lietuvių fondo paramos prašymų anketos, kaip ir 

kasmet, bus priimamos iki balandžio 15 d. 
Anketas galite rasti apsilankę LF internetinėje sve

tainėje www.lithfund.org 
Lietuvių fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 

60439, tel. 630-257-1616. 

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: 

ta rybosrinkim a i@ya h oo. com 
Taip pat pranešame, kad JAV LB XVIII Tarybos rinkimai vyks visą 

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

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 
6500 S Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-6500 

Kovo 26 d., 
sekmadienį 2 vai. p.p. 

dailininkės 
RAMUNĖ RAZEVIČIENĖ, 

RASA IBIANSKIENĖ ir 
VIRGINIJA MORISON 
padės sukurti meniškus 

margučius, kurie papuoš [ūsu 
Velykų stalą 

Tai bus puiki dovana svečiams 
bei artimiesiems 

Lietuvių opera Čikagoje 
švenčia savo SO-metį 

Ta proga vyks eilė renginių. 
Balandžio 8 d., šeštadienį , Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

4 vai. p.p. vyks parodos „Lietuviškai operai — 50" atidarymas. 
Balandžio 30 d., sekmadienį , 3 vai. p.p. Morton gimnazijos 

auditorijoje, 2401 S. Austin Blvd., Cicero, IL, bus rodoma opera 
„Pilėnai", o tos pačios dienos vakare Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL, įvyks pooperinis pokylis. 

Kviečiame visus atvykti į Lietuvių operos renginius. 
Bilietus į operos spektaklį „Pilėnai" bus galima įsigyti PLC, 

Lemont, sekmadienį, kovo 26 d., Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčios 
vestibiulyje prieš ir po 9 vai. r. ir 11 vai. r. šv. Mišių. Bilietų kaina nuo 
25 dol. iki 50 dol. Kitomis dienomis bilietai pardavinėjami „Seklyčioje", 
2711 W. 71st. Street, Chicago. Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655. Užsa
kymus paštu prašome siųsti adresu: Lithuanian Opera of Chicago, Inc., 
3222 W. 66th PI., Chicago, IL 60629, tel. 773-925-6193. 

• * • * * 

^ s j 

Jau beveik pusmetį Amer ikos lietuvių televizijos l a idas galima 
matyti ne tik per WFBT 48 kanalą, bet ir per kabelinę „Comcast" 
televizijos 248 kanalą. Kanalą galima matyti tik turint skaitmeninį 
„digital box", kurį už papildomą 5 dol. mėnesinį mokestį kliento prašy
mu prijungia „Comcast" kompanija. Užsisakant „digital box" reikia 
pabrėžti, jog norima išlaikyti turimą „Comcast" programą, neprašant 
jokių papildomų paslaugų, už kurias reikėtų papildomai mokėti. 
Daugiau informacijos galite gauti paskambinę į ALTV tel. 708-839-9022 
arba į savo vietinę „Comcast" kabelinę stotį. 
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Nuo šios savaitės siužetus apie Amerikos lietuvių gyvenimą bus 
galima matyti ir interneto svetainėje www.altv.tv 

Skelbimai 
Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 877 -Gynejas a r b a 

877-496-3527 

S K E L B I M U SKYRIAUS 
TEL. 773-58S-9SOO 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

1.35 S LaSalle *2300 Chicajsi H. flneTC 
(ialimoč konsultacijos šeštadierua i s 

http://www.jpolikaitis@aol.com
http://www.lithfund.org
http://www.Lietuviu-Bendruomene.org
http://www.altv.tv

