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Paminėtos antrosios įstojimo į NATO metinės

Šventinio koncerto „NATO gyvai" publika.

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 30 d. (ELTA) — suplevėsuos Lietuvos ir NATO vėliaAntrųjų įstojimo į Siaurės Atlanto vos.
Sutarties Organizaciją (NATO; meVidurdienį miestų bei rajonų satinių proga visoje šalyje vienu metu vivaldybės visoje Lietuvoje organiza

Lietuvius Afganistane užklupo
nelaimingi atsitikimai
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) — Du
per pastarąją savaitę Afganistane
tarnaujantiems Lietuvos kariams
įvykę nelaimingi atsitikimai yra bui
tinio pobūdžio ir nesusiję su draus
mės pažeidimu, teigia Lauko pajėgų
vadas brigados generolas Arvydas
Pocius.
Kaip sakė už Lietuvos vadovau
jamos Afganistano Goro provincijos
atkūrimo grupės veiklą atsakingas
Lauko pajėgų vadas, abu nelaimingi
atsitikimai, per kuriuos nukentėjo
Lietuvos kariai, „yra buitinės kil
mės, jie nesusiję nei su ginklo pa
naudojimu, nei su nepakankamu ka
rių koviniu pasirengimu a r vadų
kompetencijos stoka".

„Tai daugiau asmeninių, subjek
tyvių aplinkybių nulemti atsitiki
mai. Žinoma, gaila, jog kariams teko
patirti skausmą ir psichologinį stre
są. Apmaudu, bet tai buvo individua
lios klaidos, karių nesėkmė", — sakė
brigados generolas.
A. Pociaus teigimu, karys, kuris
praėjusią savaitę buvo susižeidęs
akį, jau grįžo iš Kabulo į Čagčaran
esančią provincijos atkūrimo grupės
stovyklą ir jaučiasi normaliai, netru
kus galės tęsti savo tarnybą. A. Po
cius pareiškė viltį, kad Lietuvos me
dikai galės padėti ir kitam kariui,
kuris artimiausiu laiku bus pars
kraidintas į namus.
Nukelta į 6 psl.

Teismas v ė l išteisino m e r ą
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) —
Vilniaus apygardos teismas ketvir
tadienį atmetė Generalinės prokura
tūros skundą dėl sostinės mero Ar
tūro Zuoko ir trijų su susivienijimu
„Rubicon group" susijusių asmenų
išteisinimo byloje dėl trukdymo pa
sinaudoti rinkimų teise per 2003 m.
vykusius Vilniaus mero rinkimus.
Teismas nustatė, kad pernai va
sario 4 dieną Vilniaus miesto 1-asis
apylinkės teismo paskelbtas išteisi
namasis nuosprendis minėtoje bylo
je buvo teisėtas ir pagrįstas.
Generalinė prokuratūra prašė
teismo Vilniaus merą A. Zuoką pri
pažinti kaltu dėl Vilniaus tarybos
nario Vilmanto Drėmos papirkimo,
jo laisvės neteisėto atėmimo ir skirti
politikui dvejų metų laisvės atėmi-

Artūras Zuokas
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr.

mo bausmę, jos vykdymą atidedant
dvejiems metams, bei 100 minimalių
gyvenimo lygių (12,500 litų) baudą.
Tokia pati bausmė siūlyta ir
įmonių grupės „Rubicon group" va
dovui Andriui Janukoniui.

vo valstybinės ir NATO vėliavų pa
kėlimą. Šią ceremoniją k a r t u su ka
riniais daliniais paragino surengti
krašto apsaugos m i n i s t r a s Gedimi
nas Kirkilas.
Trečiadienio v a k a r e vilniečiai i r
Vilniaus svečiai g a u s i a i dalyvavo
šventiniame koncerte „NATO gy
vai", vykusiame aikštėje prie Krašto
apsaugos ministerijos. Koncerte 26
dainas, simbolizuojančias NATO
valstybių skaičių, atliko žinomi po
puliaraus televizijos projekto „Dan
gus" dalyviai: Augustė, J o n a s , Na
tas, Rasa, Vaidas, taip pat grupės
„Biplan", NEO ir kiti atlikėjai.
Generolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademijoje atidaryta foto
grafijų paroda „Afganistano šalty
je", kurioje eksponuojamos karių,
tarnaujančių Lietuvos vadovauja
moje Afganistane Goro provincijos
atkūrimo grupėje, darbai. Si misija
yra sudėtinė NATO t a r p t a u t i n i ų
saugumo paramos pajėgų operacijos

V. A d a m k u s
žada tolesnę
paramą
Moldovai
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) — Kišiniove viešintis prezidentas Valdas
Adamkus žada tolesnę paramą Mol
dovai reformų ir eurointegracijos ke
lyje.
Susitikime s u Moldovos prezi
dentu Vladimir Voronin ketvirtadie
nį V. Adamkus pabrėžė, jog pasta
ruosius kelerius m e t u s Lietuvos ir
Moldovos santykiai gerokai išsiplė
tė, buvo pradėti įgyvendinti nauji
dvišaliai projektai.
„Lietuva teikia ypatingą reikš
mę stabilumo bei demokratijos plė
trai regione. J ū s ų pastangos tapti
Europos Sąjungos n a r e duoda pir
muosius rezultatus. Todėl mes esa
me pasirengę padėti Moldovai siekti
savo užsibrėžtų tikslų — ekonomi
nės gerovės, demokratiniais princi
pais valdomos valstybės, t a r p t a u t i 
nio dėmesio", — s a k ė V. Adamkus.
V Voronin padėkojo Lietuvai už
paramą dalinantis eurointegracine
patirtimi ir įvertino svarų jos indėlį
buvusių sovietinių respublikų de
mokratizavimo procese.
Kalbėdamas apie situaciją Uk
rainos ir Moldovos pasienyje, Lietu
vos prezidentas s a k e m a n a n t i s , kad
kiekvienos valstybės teisė ir pareiga
yra tinkamai kontroliuoti prekių bei
žmonių judėjimą per sienas.
„Bendra U k r a i n o s ir Moldovos
valia siekiama s u k u r t i efektyvią ir
visiems s u p r a n t a m ą kontrolės siste
mą šių valstybių pasienyje", — pa
brėžė V. Adamkus. N u k e l t a \ 6 psl.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Afganistane dalis.
Lietuva į NATO buvo priimta
2004 m. kovo 29 d. kartu su kitomis
6 valstybėmis — Estija, Latvija,
Bulgarija, Rumunija, Slovėnija ir
Slovakija — antrosios po Šaltojo ka
ro NATO plėtros metu.
Viešosios nuomonės ir rinkos ty
rimų bendrovės „TNS Gallup" tyri
mo duomenimis, kas trečias lietuvis
prisimena, kad kovo 29-ąją Lietuva
tapo Siaurės Atlanto sutarties orga
nizacijos (NATO) nare.
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Sportas LIETUVOJE

SPORTO

APŽVALGA

ŠALFASS praneša
—

—

SIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNĖS
56-osios Šiaurės Amerikos- Lie
tuvių sporto žaidynės įvyks 2006 m.
gegužės 19, 20 ir 21 d. Čikagoje. J a s
vykdo ASK „Lituanica" ir Čikagos
LSK „Žalgiris".
Žaidynių programoje — 2006 m.
ŠALFASS-gos šių sporto šakų pir
menybės:
a. k r e p š i n i s — vyrų A ir B,
moterų, vaikinų (1987 m. gimimo ir
jaunesnių) ir merginų (1987 m. gi
mimo ir jaunesnių);
b. t i n k l i n i s — vyrų, moterų ir
mišrių (co-ed) komandų;
c. p l a u k i m a s :
d. š a c h m a t a i ;
e. s t a l o t e n i s a s .
Vyrų krepšinio A klasę sudaro
iškilesnės komandos,
atrinktos
ŠALFASS Krepšinio komiteto. Liku
sios komandos žaidžia B klasėje, k u r
gali dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antrosios ko
mandos. Vaikinų A klasės žaidėjams
yra leidžiama k a r t u žaisti ir vyrų A
ar B klasėje, o merginoms A —
moterų klasėje, kiek leidžia laikas.
Vyrų A ir B krepšinį n u m a t o m a
pradėti penktadienį, gegužės 19 d.,
apie 5 vai. p.p. Visų kitų klasių
krepšinis vyks tik šeštadienį ir sek
madienį.
Vyrų ir moterų tinklinį n u m a 
toma žaisti gegužės 20 d., šeštadie
nį, o mišrių komandų — sekmadie
nį. Moterys gali žaisti vyrų koman
doje, tačiau ne atvirkščiai. Mišrią
komandą sudaro 6 žaidėjai. Aikštėje
turi būti ne mažiau, kaip 2 moterys
(arba ne mažiau kaip 2 vyrai).
Išankstinė k r e p š i n i o ir tin
klinio k o m a n d ų r e g i s t r a c i j a iki

b a l a n d ž i o 15 d. imtinai. Adresas:
Dr. Donatas Siliūnas, 5116 Illinois
Ave, Lisle, IL 60532-2014; tel. 630852-3204; faksas: 630-852-4026; ei.
paštas: dsiliunas@aol.com
Internetinis puslapis:
WMrw.lituanica.org
Papildomas ryšys: Svajūnas Masilionis, tel. 708-691-3018; ei. paš
tas: zalgiris01@yahoo.com
Po išankstinės krepšinio ir tin
klinio komandų registracijos bus
paskelbta tolimesnė varžybų eiga ir
smulkesnė informacija.
P l a u k i m o , šachmatų ir stalo
teniso pirmenybių informacijos yra
a t s k i r a i s pranešimais skelbiamos
spaudoje ir (smulkesne forma) pra
nešamos sporto klubams bei indivi
dams. Pakartotinai pateikiame šių
šakų varžybų vadovus, į kuriuos
kreipkitės, norėdami gauti informa
cijų.
P l a u k i m o : Algis Norkus, 3
Hardwick Ct, Aurora, IL 60506; tel.
630-466-4661 (namų); 708-651-1052
(mobilus); ei. paštas:
norkuskmn@aol.com
Š a c h m a t ų — Paulius Majaus
kas, 5445 Lee Ave, Downers Grove,
IL 60515; tel. 630-769-1010; ei. paš
tas: pmajauskas@gmail.com
S t a l o t e n i s o — Algirdas Vit
k a u s k a s , 905 Warner Ave, Lemont,
IL 60439; tel. 630-257-3182; ei. paš
tas: algirdasv2005@comcast.net
Dalyvavimas žaidynėse yra
atviras visiems Šiaurės Amerikos
lietuvių sporto vienetams bei indivi
dams, atlikusiems metinę 2006 m.
ŠALFASS-gos registraciją.
ŠALFASS c e n t r o valdyba

2006 m. ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
2006 metų Š. Amerikos Lietuvių
šachmatų pirmenybes vykdo Čika
gos ASK „Lituanica", 2006 m.
gegužės 20—21 d., Pasaulio lietuvių
centre, 14911, 127-th S t r e e t , Le
mont, IL 60439. Technišką varžybų
pravedimą atlieka ŠALFASS-gos
šachmatų sekcija. Šios varžybos
yra dalis 56-ųjų Š. Amerikos sporto
žaidynių, vykstančių tą patį savait
galį Čikagoje.
Bus žaidžiama šveicarų sistema.
Ratų skaičius, laiko riba ir kiti tech
niški dalykai bus nuspręsti po iš
ankstinės dalyvių registracijos (ge
gužės 13 d.), atsižvelgiant į žaidėjų
skaičių ir pageidavimus.
Dalyvauti kviečiami vis lietuvių
kilmės žaidėjai.
Priklausomybė
ŠALFASS-gai privaloma. Moterys ir
mergaitės mielai kviečiamos. J a u 
niai ir jaunės, mažiau nei 18 m., bus
pažymėti.
Laimėtojui teks Dr. Algirdo
Nasvyčio Pereinamoji taurė, įsteigta
1982 m. 2004 metų laimėtojas —
Kęstutis Dvareckas (Cleveland „Žai
bas"). Pirmų 3-jų vietų laimėtojai
bus apdovanoti ŠALFASS-gos me
tinių žaidynių medaliais. Numat<urna

ir piniginės premijos už 3 vietas.
I š a n k s t i n ė registracija — iki
2006 m. gegužės 13 d. imtinai, pas
turnyro vadovą, adresu: Paulius Ma
j a u s k a s , 5445 Lee Ave., Downers
Grove, IL 60515. Tel: 630-769-1010;
E—mail: pmajauskas@gmail.com
Taipogi sekite ASK „Lithuanicos" Website: www.lituanica.org
P a p i l d o m a s ryšys: Vytautas
Nasvytis, ŠALFASS-gos šachmatų
vadovas, tel: 216-631-0210.
G a l u t i n ė registracija bus pri
imama vietoje, varžybų dieną.
P l a t e s n ė informacija praneša
ma sporto klubams ir pavieniams
šachmatin i n kam s
pagal turi
mus adre
sus.
ŠALFASS
centro

valdyba
ŠALFASS
šachmatu
sekcija

LIETUVOS ŠOKĖJAI APGYNĖ ES SALIŲ
ČEMPIONATO NUGALĖTOJŲ TITULĄ
Lietuvos šokėjų pora Andrius
Kandelis ir Eglė Visockaitė-Kandelis iš Vilniaus „Ratuto" klubo Vil
niaus „Siemens" arenoje vykusiame
Europos Sąjungos šalių Lotynų Ame
rikos sportinių šokių čempionate ap
gynė nugalėtojų titulą. Mūsų šalies
šokėjai praėjusiais metais Rygoje

Dėl dalyvavimo IV Lietuvos
tautinėje olimpiadoje
Kūno kultūros ir sporto departa
mentas, kartu su Lietuvos tautiniu
olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto
federacijų sąjunga ir Panevėžio
miesto savivaldybe, 2006 m. birželio
29—liepos 2 d. Panevėžyje rengia IV
Lietuvos tautinę olimpiadą (IV LTO).
IV LTO pratęs dar prieškario
Lietuvos tradiciją — pirmoji Lietu
vos tautinė olimpiada buvo surengta
1938 m. liepos 17—31 d. Kaune. Ją
atidarė Lietuvos Respublikos prezi
dentas Antanas Smetona. Tai buvo
viso pasaulio lietuvių sporto šventė
— sąskrydis, kurios tikslas buvo glau
džiau sujungti pasaulio jaunimą į
vieną šeimą, ugdyti nacionalinę sa
vigarbą ir visada pasilikti ištikimu
savo senajai tėvynei. Tačiau dėl ne
palankiai susiklosčiusios politinės
situacijos beužgimstanti graži tra
dicija buvo n u t r a u k t a ir II Lietuvos
tautinės olimpiados teko laukti net
iki 1998 m., kuomet ji ir buvo su
rengta. III Lietuvos tautinė olimpia
da 2002 m. įvyko Šiauliuose.
Lietuvos tautinė olimpiada skirta
geriausiems sportininkams lietu
viams. Sporto mėgėjams, kurių gys
lose teka lietuviškas kraujas, skirtos
pasaulio lietuvių sporto žaidynės. IV
LTO tikslas — išsiaiškinti, kokią
olimpinę pamainą ruošia šalies spor
to organizacijos 2012 m. Londono
olimpinėms žaidynėms. IV LTO da
lyvaus geriausi 19-25 metų Lietu
vos ir užsienio lietuviai sportininkai.
Planuojama, kad iš viso bus per 2,500
sportininkų, teisėjų, trenerių ir kt.
aptarnaujančio personalo. J IV LTO
programą įtraukta 19 sporto šakų
varžybos: baidarių ir kanojų irklavi
mas, boksas, buriavimas, dviračių
sportas, dziudo, futbolas, graikų ro
mėnų imtynės, irklavimas, krepšinis,
laisvosios imtynės, lengvoji atletika,
rankinis, stalo tenisas, sunkioji atle
tika, šaudymas, tinklinis (salės ir
paplūdimio), žirginis sportas, žolės
riedulys. Iškilmingas IV LTO atidary
mas vyks birželio 30 d. Panevėžyje.'
Kviečiame jus dalyvauti IV Lie
tuvos tautinėje olimpiadoje, regis
tracija ei p . pakctura.-fr'nnr.it
Algirdas Raslanas
Generalinis direktorius

laimėjo pirmąjį ES čempionatą.
Kiti Lietuvos atstovai - Kauno
sportinių Šokių klubo „Sūkurys"
šokėjai Saulius Skambinąs ir Sand
r a Kniazevičiūtė - pateko į finalą,
tačiau jame liko paskutiniai - šešti.
Varžybose dalyvavo 18 porų iš
11 šalių.
(Elta)

Lietuvos šokėjai Eglė Visockaitė- Kan
delis ir Andrius Kandelis, apgynę ES
šalių čempionato nugalėtojų titulą.
(Eltos nuotr.)

Daugiau sporto žinių skaitykite 9 psl.
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KURIANT MORALIĄ
POLITIKĄ
Prezidentinė rinkimų
kompanija?
Politikos procesais ir politikos
darbotvarkėmis besidomintiems as
menims, vienokiems a r kitokiems
skandalingiems f a k t a m s iškilus į
viešumą, knieti sužinoti ir atsakyti į
klausimą, kas už to slypi, arba kam
tai, kas vyksta, yra naudinga. Seimo
pirmininkas mano, k a d skandalai —
tai „technologijų" reikalas ir didžioji
d a u g u m a jų — dirbtini. Stebint pa
ties Artūro Paulausko politinę veik
lą, atrodo, kad j a m n a u d i n g a viskas,
kas Lietuvoje vyksta, n e t ir tai, kas
atrodytų turėtų būti „nepatogu" ar
ne taip naudinga.
Kai susipyksta Naujosios sąjun
gos koalicijos partneriai soceldemokratai su darbiečiais, A. P a u l a u s k a s
arba nesikiša, arba kalba valstybi
ninko poza, kviesdamas žiūrėti vals
tybinių interesų. Kai „netyčia" pas
A. Paulauską į kabinetą užbėga A.
Zuokas a r V. Uspaskichas, spauda
pateikia įdomių „netyčinių" vizitų
turinio dalykų, tačiau didesnio do
mėjimosi Seimo vadovui pavyksta iš
vengti, nes tuose vizituose įdomesni
personažai atrodo tie, kurie „nety
čia" užbėga, nei t a s , k u r i s priima.
Net ir pastarasis skandalas dėl
Seimo kanceliarijoje vykstančių pik
tnaudžiavimų t a r n y b i n e padėtimi,
atrodo, turėtų būti šešėlis pačiam
Artūrui Paulauskui, j a u šeštus me
tus vadovaujančiam Seimui, tačiau
šioje istorijoje Seimo pirmininką ste
bime nustebusį, tarsi nesusijusį as
menį, užsimojusį plačiai kovai ne tik
Seime, bet ir visoje Lietuvoje.
A t s a k y m a s , kodėl taip sekasi
A r t ū r u i P a u l a u s k u i išvengti įsi
painiojimo į gilesnius s k a n d a l u s ,
tikriausiai būtų vienas: Seimo pir
mininkas nebepuoselėja „partinio"
darbo ir .Naujosios sąjungos reabili
tavimo ambicijų. Tai patvirtina ir
jau kelinti rinkimai iš eilės prieg
lobsčio p a s i p r a š y m a s po socialde
mokratų sparnu. Politinių ambicijų
turinti ir išlikimo siekianti partija
stengiasi veikti savarankiškai, ta
čiau socialliberalų atveju suvokta
realybė pakoreguoja ir politines
elgsenas — geriau pasirinkti pato
gumą, padedantį tenkinti savus in
teresus, nei plėšytis v a r d a n tos, Lie
tuvos...
A r t ū r a s P a u l a u s k a s nemina nie
kam a n t nuospaudų, vengia nema
lonių situacijų, o joms susiklosčius
— stengiasi taip pasinaudoti, kad jos
būtų naudingos asmeniškai jam, ir
tik laukia progos patrimituoti apie
moralios politikos stoką bei svarbą.
Visa tai rodo tik viena — A. Pau
lauskas k r a u n a s i individualųjį poli
tinį kapitalą, kurio prireiks kituose
prezidento rinkimuose.
Garbės kodeksas
pats savaime negarantuos
garbingos politikos
Savaitgalį vykusiame sociallibe
ralų tarybos posėdyje n u t a r t a visuo
tinai kovoti su Lietuvoje klestinčiu
protekcionizmu bei partijoje pasi
tvirtinti garbės kodeksą. Kodėl gi ne
— gražus gestas, tačiau per maža
prisiimti garbės kodeksą, kad vykdo

ma politika taptų skaidresnė ir gar
bingesnė. Socialliberalai ne tik pas
kelbė, kad kuria etikos kodeksą, ta
čiau kviečia savo pavyzdžiu pasekti
ir kitas Lietuvos partijas. Reikia
pastebėti, kad tokios vėliavos kėli
mas — gražus dalykas, tačiau ši vė
liava jau iškelta Lietuvos krikščio
nių demokratų, kurie praėjusių me
tų birželio mėnesį vykusioje partijos
konferencijoje tokį kodeksą priėmė.
Džiugu, kad Naujoji sąjunga seka
LKD pavyzdžiu. Tačiau kur kas
svarbesnis momentas ne kodekso
egzistavimas, bet jo laikymasis.
Jei Naujosios sąjungos etikos
kodeksas bent kiek turinio prasme
panašės į LKD prisiimtojo nuos
tatas, tai akivaizdu, kad Sociallibe
ralų partijos tarybos narė Rima
Pumputienė turėtų reikalų su ko
deksą prižiūrinčia institucija. Pikt
naudžiavimas tarnybine padėtimi
partijos nariams ir pačiai valstybei
garbės nedarantis reikalas.
Į partijos etikos sargų akiratį
turėtų patekti ir Švenčionių meras,
Naujosios sąjungos Švenčionių sky
riaus pirmininkas Vytautas Vigelis,
be jokių skrupulų naudodamasis
padėtimi ir protekcinistinėmis sąly
gomis reklamuojantis savo partijos
skyrių (nemokamai) Švenčionių
savivaldybės internetiniame pus
lapyje. Jaunieji krikščionys demok
ratai išplatino pareiškimą apie šį eg
zistuojantį protekcionizmo reiškinį,
tačiau Švenčionių savivaldybėje šei
mininkaujantiems socialliberalams
net ausys nesukrutėjo — kaip tituli
niame puslapyje puikavosi jų sky
riaus reklama, taip ir tebesipuikuoja.
Kuo panašūs
bei skirtingi vaikų darželis
ir Seimas?
Kaip Artūrui Paulauskui ne
lengva tramdyti neklusnius Seimo
narius, įrodo ne taip sena frazė,
nuskambėjusi posėdžio metu: „Pa
laukite. Na, palaukite. Aš dar nieko
nepaklausiau, o J ū s jau visi pareiškėte nuomonę". Ši frazė nekeltų
šypsenos, jei būtų ištarta vaikų
darželio auklėtojo, barant įsismar
kavusius vaikus.
Nelengva Seimo vadovui kurti
moralią politiką Seime. Net oficialio
je kalboje Kovo 11 d. proga Seimo
pirmininkas guodėsi, kad niekaip
neatsiranda valios Seime prisiimti
etikos kodeksą, kuris suvaržytų
mūsų išrinktųjų elgesį. Liūdnai atro
do Seimo vadovas guosdamasis.
Kodėl jo autoriteto nepakanka, kad
tas kodeksas būtų priimtas? Matyt,
koalicijos partneriai — ne parama, o
11 socialliberalų — nepakanka.
Vaikų darželyje vaikams su
drausminti pakanka auklėtojo griež
tesnio žodžio bei galiojančių taisyk
lių, kurių vaikai negali kaip nors
įtakoti, tačiau bėda, kad Seime,
Seimo nariai gali nusistatyti taisyk
les ne tik sau, bet ir visai šaliai. Tai
gi nepavydėtina vaikų situacija. Ne
tik vaikų, bet ir visų likusių Lietuvos
piliečių, kurių gyvenimas neretai
priklauso nuo valdžios sprendimų,
reguliuojančių gyvenimo sąlygas ir
net likimus, o sau „seimūnai" taisyk
les kuria ne tas, kurių reiktų: didina
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Žmogui reikia
žmogaus...
epaisant, kiek esame sa
varankiški (arba save to
kiais laikome), kiek esame
įsitikinę, kad galime spręsti atsi
randančias problemas, išbristi iš
pasitaikiusių kliūčių be jokios
pašalinės pagalbos, ateina laikas,
kai staiga pasijuntame labai vie
niši, paklydę, neramūs ir nuliūdę.
Laimingi, turintys mylinčią šei
mą, artimų draugų, bendradarbių,
su kuriais gali pasikalbėti, pa
klausti patarimo, išgirsti paguodos
žodį. Tačiau ne visi išdrįsta savo
slapčiausius rūpesčius patikėti pa
žįstamiems savo aplinkos žmo
nėms.
Mūsų gyvenamame krašte yra
daug organizacijų (kai kurios jų —
valdiškos, išlaikomos valstybės,
valstijos ar miesto lėšomis; kai ku
rios priklauso įvairioms religinėms
bendruomenėms ar labdaros insti
tucijoms), kurios teikia b ū t e n t
tokią pagalbą ir patarimus žmo
nėms, neturintiems į ką kreiptis,
su kuo pasikalbėti. Paskambinus
atitinkamu telefono numeriu, at
siliepia budintis asmuo, kuris ra
miai ir su dėmesiu išklauso skam
binančio žodžius, o, reikalui esant,
pasitelkia žinovų, padedančių iš
spręsti ir kebliausias problemas,
duoti naudingų patarimų.
Niekas tikriausiai neapskai
čiuos, kiek tokių telefonų pagalba
buvo išvengta savižudybių, sugrą
žinta į tėvų namus pabėgusių jau
nuolių, apsaugota moterų nuo
smurto, patiriamo savo šeimoje,
suraminta liūdinčiųjų, paguosta li
gonių ir jų slaugytojų... Šie skam
bučiai paprastai nieko nekainuoja
— yra nemokami, todėl jais gali
pasinaudoti ir patys neturtingiau
si šalies gyventojai. Beje, šiais „pa
guodos ir pagalbos telefonais",
daugeliu atvejų gali pasinaudoti ir
asmenys, nemokantys anglų kal
bos, tačiau iki šiol nesame girdėję,
kad skambintojas galėtų susikal
bėti lietuviškai.
Dabar reikalai pasikeitė: įkur
tas „paguodos telefonas" ir lietu
vių kalba! Tai JAV LB Socialinių
reikalų tarybos (daugiausia jos pir
mininko Juozo Polikaičio) dėka,
vos prieš gerą savaitę (nuo kovo 23
d.) šis telefonas pradėjo veikti. Kol
kas telefonu galima skambinti tik
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padėjėjų algas bei lėšas kancelia
rinėms išlaidoms, už kurias nereikia
atsiskaityti, o su savidrausmę reg
lamentuojančiomis taisyklėmis kaž
kaip nesiseka.
Morali politika —
nesukuriama
Vargu ar įmanoma dirbtiniu
būdu sukurti (surežisuoti) moralią
politiką, tiesiog ji yra tokia, kokia
yra ją kuriantys politikai —
moralūs, mažiau moralūs ar visiškai
amoralūs. Tų pačių jaunųjų krikš
čionių demokratų pastangomis prieš
metus Nepriklausomybės aikštėje
prie Seimo buvo išrikiuoti 82 sniego
seniai — besmegeniai, kurie nebyliai
kalbėjo apie politikoje kle?' 'i bes-

vieną vakarą savaitėje (ketvirta
dieniais), nuo 6 iki 9 vai. vak., ta
čiau reikia tikėtis, kad tų vakarų,
kai veiks „paguodos telefonas" bus
daugiau. Telefonu atsiliepia sa
vanoriai, kurie stengiasi kiekvieną
s k a m b i n a n t į išklausyti, patarti,
padėti, paguosti. O, atrodo, to žmo
nėms kaip tik labiausiai reikia.
Ypač vienišiems arba tiems, ku
riems gyvenimo našta per daug
spaudžia pečius, dusiną sielą ir
kiekvieną dieną pripildo liūdesiu.
Kai užjaučianti ausis išklauso
skundų, kai švelnus balsas taria
raminančius žodžius, žmogus at
gauna dvasios pusiausvyrą ir kas
dienybė nebeatrodo tokia nepake
liama. Kiek teko girdėti, „paguo
dos telefonas" jau susilaukia gau
sių skambučių ir, be abejo, kai
g a r s a s apie jį pasklis plačiau,
skambinimų bus žymiai daugiau.
J A V LB Socialinių reikalų
t a r y b a , ypač Čikagoje, atlieka
daug patarnavimų mūsų tautie
čiams — tiek anksčiau čia įsikū
rusiems, tiek neseniai į šią šalį
atvykusiems. Ne paskutinėje šių
paslaugų vietoje yra ir kas šešta
dienį „Drauge" spausdinamas So
cialinių reikalų tarybos skyrelis,
kuriame labai naudingus ir reika
lingus patarimus pateikia Aldona
Šmulkštienė. Tačiau „paguodos
telefonas" yra ypač svarbi Soc.
reikalų tarybos artimui pagalbos
sritis, todėl negailėkime gerų žo
džių, ją įkūrusiems. Vienintelis
priekaištas — kad taip pavėluotai.
Toks ryšys tarp savų tautiečių
būtų buvęs reikalingas pirmaisiais
pokario dešimtmečiais, kai į Ame
riką atvyko daug vienišų žmonių,
kurių šeimas išdraskė karas ir
bolševikų okupacija. Ypač per
didžiąsias šventes (pvz. Kūčias,
Kalėdas), kai pagal tradiciją jas
šeimos švenčia kartu, vienatvė
tokiems žmonėms tapdavo nepake
liama našta. Tačiau ir dabar, kai
lietuvių imigrantų skaičius vis
didėja, ši vienatvės problema itin
opi. Linkime „paguodos telefonui"
nuolat skambėti, savo veiklą iš
plėsti į kitus lietuviškus telkinius
(galima šiuo telefonu ir iš toliau
skambinti) ir būti ramybės uostu
mūsų tautiečiams.

megeniškumą. Nuotaikingas „spek
taklis" baigėsi su pavasario lietumi,
ištirpinusiu besmegenius, tačiau
pačiam amoralumo bei besmegeniškumo reiškiniui išnykti iš poli
tikos — lietaus nepakanka. Būtina
kiekvieno kuriančiojo politiką akis
t a t a su sąžine ir sąmoningumu. O
šito labiausiai ir stinga.
Norisi tikėti ir viltis, kad augan
ti politikų karta, nepaveldės dabar
tinės kartos politikų mentaliteto,
grindžiamo savanaudiškumu, pragm a t i š k u m u bei nesiskaitymu su
asmenine sąžine.
Mindaugas Lingė
Lietuvos krikščionių
demokratų jaunimo sekcijos
pirmininkas
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KARTAIS IR PINIGAIS LYJA
„Taupyk, pinigais nelyja!" - to
kią pastabą tėvai d a ž n a i pasako
savo augantiems vaikams. Sako ir,
be abejo, mano, jog byloja tikrų tik
riausią tiesą. Tačiau y r a užfiksuota
daug faktų, kurie ją paneigia. Tai iš
ties įdomūs nutikimai.
Banknotai
iš d a n g a u s
1976 m. Vakarų Vokietijoje,
Limburge, du dvasininkai suskaičia
vo apie porą tūkstančių susirinktų iš
dangus kritusių markių. Įdomiausia
tai, kad tuokart pinigai buvo ne me
taliniai, o popierinės kupiūros. Tai
vyko giedrią dieną.
2003 m. kur kas geriau pasi
sekė Australijos pilietei Elly Smith.
J i išėjo į sodą paimti išdžiūvusių
skalbinių. Staiga įsisuko vėjo sū
kurys, kuriame moteris tarp aukš
tokai pakeltų medžių lapų pamatė
kažką mėlyną.
„Aš pagavau mėlyną popierių, pasakojo žurnalistams Elly, - ir
pamačiau, jog tai 10 Australijos
dolerių. Moteris neabejojo, jog ban
knotą iš kažkur „nušvilpė" ir atnešė
vėjas. Tačiau ji nustebo, kai po sa
vaitės sode po alyvų k r ū m u pamatė
kažką raudonuojant. Tai buvo 20
dolerių banknotas. Nors jokio vėjo
nebuvo dvi dienas, moteris sakėsi
galinti prisiekti, jog tą krūmą apė
jusi keliskart gerai apžiūrėdama:
anksčiau banknoto ten nebuvę. Ji
dar kartą gerai apžiūrėjo visą sodą.
Po dviejų savaičių ji vėl ten rado dvi
dešimtines ir penkių dolerių bank
notą. Praėjus dar dienai, į virtuvę
linksmai šaukdamas įpuolė sūnus:
„Žiūrėk, mama, ką sode radau!". Jo
rankoje raudonavo 20 dolerių ban
knotas!
Surinkusi apie šimtą dolerių,
Elly puolė į azartą: pinigų sode
pradėjo ieškoti kasdien. Deja, jais
daugiau nelijo!

Monetas vargingai
gyvenantiems
O vienišai Kristen Norvič iš Slo
vakijos pensų monetas pradėjo
„spjaudyti" namo ventiliatorius. J a s
rasdavo netikėčiausiose buto vie
tose. Kartą, bežiūrint televizorių,
nežinia kaip įlėkusi moneta, caktelėjo jai į galvą. Iš kur lekia pinigai,
niekas negalėjo pasakyti. Buvo spė
lionių, kad ventiliatorius jų galėjo
prisisiurbti „pinigų lietaus" metu.
„Gal tuos pinigus žmonėms siun
čia gerosios dvasios?" - atvirai su
abejojo susidūrusi su nepaaiškina
mais faktais 33-ejų metų Kim Pinter
iš Bostono.
Išsiskyrusi su vyru, Kim su vai
kais atsikraustė į naują butą. Šeimai
prasidėjo sunkus laikotarpis - trūko
pinigų. Čia ir prasidėjo keistenybės.
Moteris pradėjo rasti monetas po 10
centų. Kasdien jų rasdavo įvairiose
vietose, nors nei ji, nei vaikai jų
neturėjo ir nebarstė. Taip tęsėsi ilgo
kai. Pagaliau jų reikalai pagerėjo, motina gavo neblogą darbą. Ir mone
tos dingo.
Tačiau neseniai Kim namuose
atsirado nauja bėda: vyriausia duktė
Suzi susidėjo su bloga kompanija. Tą
patį vakarą, kai Suzi išsivežė polici
ja, namuose tai čia, tai ten vėl pasi
rodė monetos. Praėjo keli mėnesiai.
Suzi sugrįžo supratusi savo klaidas,
visam laikui atsižadėjo netinkamų
draugų... Ir monetos vėl dingo!
Treit Vulchard su tokiu nepap
rastu reiškiniu susidūrė 1996 m. taip pat sunkiu savo gyvenimo laiko
tarpiu. Ji mokėsi kolegijoje, viena
augino mažą dukrelę, pinigų trūko
net būtiniausioms reikmėms. Kai at
rodė, jog neviltis galutinai sužlugdys
j a u n ą moterį, jos bute iš kažkur
pradėjo „dygti" dešimties centų mo
netos. Žinoma, tai maži pinigai.
Tačiau - iš kur jie? Treit jų rasdavo
vonioje šalia kriauklės. Iš pradžių ji

irgi galvojo, kad jos iškrinta iš ko
kios nors seniau vilkėtų drabužių
kišenės. Tačiau buvo nuostabiausia,
kad krintančių monetų skambesys
vonioje girdėdavosi ir dieną, ir naktį,
kai vonioje nieko nebūdavo. Po pu
santrų metų, kai Treit baigė kole
giją, gyvenimo sąlygos pagerėjo. Jos
su dukrele persikėlė gyventi į kitą
rajoną. Monetos liovėsi kritusios.
Gal t a i p n o r i p a d ė t i
mirusieji?
Tokį netikėtą pinigų atsiradimą
nežinia iš k u r kai k a s mėgina sieti ir
su mirusiais artimaisiais.
Paul Bukovski duodavo dolerį
mažai savo d u k r a i Michelle kiek
vieną kartą, kai ji padarydavo ką
nors labai gera, netikėta. Šios tradi
cijos jis laikėsi ir dukrai užaugus.
Tik dabar dolerius jis duodavo jos
sūnui ir dukrai - savo vaikaičiams,
kai tik šie jį aplankydavo. 2002-ųjų
gegužę, kelias dienas prieš mirtį,
Paul pakvietė savo vaikaičius, pasa
kė juos labai mylįs ir kad net po mir
ties jis visada būsiąs su jais.
„Praėjo dveji metai, - prisimena
Michelle, - vieną dieną mes ruošė
mės važiuoti į S a n Antonio turgų. Aš
paprašiau dukrą J a n e užlipti ant
aukšto ir atnešti m a n striukę. Po ke
lių minučių ji nulipo su striuke ir
pasakė, jog a n t dėžės, kurioje buvo
striukė, rado vieno dolerio bank
notą".
Visi buvo nustebę, nes tiksliai
žinojo, kad po Naujųjų metų, kai ant
aukšto buvo nunešti eglutės žais
liukai, ten d a u g i a u niekas nebuvo
užlipęs. N e r a s d a m a s kitokio paaiš
kinimo, Michelle nusprendė, jog tas
doleris - mirusio jos tėvo dovana
vaikaitei. Tačiau žinodami, jog se
nelis po dolerį visuomet dovanodavo
abiem a n ū k a m s , n u t a r ė patikrinti,
teužlipa ant a u k š t o ir berniukas John. Visų nuostabai, mažasis John

ant tos pačios dėžės, kurią tik ką
darinėjo jo sesutė, rado padėtą do
lerį. Neliko abejonių, jog tai senelis
tęsia savo tradiciją.
S e n e l i o pinigai pusryčiams
O tai, kokia istorija nutiko
Helen Killjon iš Atlanta, aiškiai rodo
paranormalią tokių pinigų kilmę.
Moteriai atėjo sunkus metas - j i
prarado darbą, nežinojo, kaip toliau
gyventi. Galop atėjo tokia diena, kai
ji neturėjo net trijų dolerių besimo
kančiam sūnui Michael pusryčiams
mokykloje. Todėl nutarė tą dieną ge
riau palikti jį namuose. Berniukas
labai susijaudino, nes tais mokslo
metais jis nebuvo praleidęs nė vie
nos pamokos. Motina mėgino sūnui
paaiškinti savo sprendimo motyvus,
tačiau šis tik gailiai verkė. Staiga
pačiame ginčo įkarštyje jie abu išgir
do tuščioje virtuvėje kažkokį skam
besį, fėję pamatė ant grindų gulint
krūvelę monetų. Iš išgąsčio nustė
rusi Helen pradžioje jokiu būdu ne
norėjo prisiliesti prie tų pinigų, įtar
dama, gal taip juos mėgina „išban
dyti" negera dvasia. Tačiau Michael
įsidrąsino ir pinigus surinko. Su
skaičiavę juos, motina ir sūnus dar
labiau nustebo: ten buvo kaip tik
trys doleriai. „Tai dovana nuo sene
lės, - nusprendė Michael. - Ji visuo
met man duodavo pinigų pusryčiams
ir būtent tokiomis monetomis!"
Kai berniukas ištarė šiuos žo
džius, Helen staiga pajuto, kaip
dingsta baimė ir jos širdį užplūsta
kažkokia miela šiluma, o galvą mintis, kad dabar joms viskas bus
gerai, nes jie - nebevieni!
J a u kitą dieną Helen susirado
neblogą darbą, o Michael džiaugėsi,
kad senelės dėka jis buvo pažymėtas
kaip stropiausias mokinys, nepraleidęs nė vienos pamokos.
Parengė
Vetusta Prišmantienė

BET KAIP PAŽVELGSIU BROLIAMS I AKIS
„Renku neišrenku poros eilučių
jubiliejinės datos proga Stefai, ben
Stebėtinai energingos moterys dražygio tauriečio Justino Vosyliaus
aktore Alvyda Čepaitytė-Sipienė ir - 'Sido' našlei, partizanų ryšininkei,
Vilniaus universiteto dėstytoja Irena Gulago pilkajai vergei, sugrįžėlei Tumavičiūtė sumanė paminėti Ne parsiradėlei... Perverčiau dešimtis
priklausomybės atkūrimo šešiolik knygų - nekliūva. Savąsias pastū
tąsias metines išradingiau. Su Vil miau į šalį. Brazdžionis Jonavos len
niaus įgulos k a r i n i n k ų ramovės tynoje liko. Vis ne tas ir ne tas - ne
režisieriumi Gaudentu Aukštikal jaudina. Pagaliau surandu nulindunių parengė vakaro „Nenuilstantis sių į nuošalią šūsnelę Vytauto Cinaus
gausmas" programą. Pasikvietė ak ko Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj'..."
torius Leoną Ciunį, Vacį Žebrauską,
Ne kartą ją skaitinėjau. Tačiau
Dalią Cinauskaitę, dar kompozitorių šį rytą ji buvo man lyg naujo žemyno
Valentiną Bagdoną, buvusį Tauro atradimas. Kokia talpi jausmo ir
apygardos laisvės kovotoją solistą minties kalba! Kokia žodžių dermė,
Stasį Gudaitį, pulkelį j a u n ų muzi kai reiškiamas ne skundas, o nusi
kantų ir dainininkų. Tremtinė poetė stebėjimas gausybe išlikusių soviet
Marytė Kontrimaitė supažindino mečio šiukšlių. Gėda prisipažinti gausiai susirinkusių vilniečių audi dažnai rasojo akys ir tolydžio augo
toriją su neseniai išėjusio Anapilin nuostaba besiribojanti su pasipikti
tremtinio poeto Vytauto Cinausko nimu - kodėl šio iškilaus poeto
kūryba, o Vytauto sesuo Dalia jaut nemato - nepamato, neranda - neat
riai s k a i t ė brolio eilėraščius. Al r a n d a , pripažindami nepripažįsta
vyda, Irena, Leonas ir Vacys pagar kultūros valdininkai?
sino pluoštelį mano
kūrybinių
Jo eilėraščiuose ištisos epochos
bandymų.
skausmas ir gėla, praradimų, netek
Su V. Cinausku teko bendrauti čių orus apmąstymas ir nuvargintos
gana dažnai. Sklaidydamas 1998 m. vilties blyksniai. Iš tunto eiliuotojų
Vilniuje rašytą sąsiuvinį, radau epi apie tremtį, Sibirą, kovas Vytautas
zodą, kuris, mano galva, turi sąsajų iškyla kaip grynuolis brangakme
nis. J a m Nobelio nebūtų perdaug! Ar
su minėtu renginiu. Cituoju:

EDMUNDAS SIMANAITIS

nesame š v a i s t ū n a i ?
Sakydamas
Mes, turiu amenyje ir tuos valdi
ninkus, kurie tik iškabą ant durų pa
keitė, o buvusios okupanto bruktos
ideologijos pelais nubarstytos ne tik
kabinetų grindys - ir širdys suterš
tos. Nuo jų lemiamo (šiandien?
rytoj?) žodžio d a u g kas priklauso ir
ilgai priklausys.
Ir nieks tos valandos nesulai
kys Liks čia a r i m a i , ežerai ir girios ...
Bet kaip pažvelgsiu broliams į
akis,
Sava mirtim - ne nuo žaizdų
numiręs. (6 p.)
Nutvilkė kaktą karšta bangelė ne tik sau, - legionui taikoma... ir
man.
Atleisk m a n Dieve už tą bulvę
saujoj,
Kurią tik sau... Ir per rūsčiai
neteisk. (72 p.)
Viešpatie, kodėl atgailos mo
tyvas toks b ū d i n g a s tik neprasikaltusiems, b e t ne baudėjams?Ir
vieno dar bijau - išeisime, uždarę
Paskui save a p k a u s t y t a s du

• • •

ris, Nesuprasti, nebylūs, nepadarę
To, ko už mus jau nieks ne
padarys. (7 p.)
Tai hamletiška genocidą pa
tyrusių kartų savivokos konstatacija.
Rašiau gal jambu, gal chorėju.
Kada prasčiau, kada geriau,
Rašiau, ką parašyt norėjau.
Ko nenorėjau - nerašiau.
(36 p.)
Tarpeilutinis turinys nemažiau
svarbus - tai ištara asmenybės,
suvokusios savo atsakomybę istori
jai.
Nugrimsk į praeitį, tremtie,
Pilna žiaurumo ir patyčių,
Bet viską saugok atmintie,
Kaip saugojai paveikslą Vyčio!
(98 p.)
Moralinis į(si)pareigojimas - ne
atsiejama pilietinės savasties dalis.
Vytauto žodis taiklus ir talpus.
Šventinė nuotaika nė trupučio
nepalengvino skolos naštos. Septy
nioliktieji prasidėjo...
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T A I B U V O JIS
ALBERTAS KANAITIS
Kovo pirmoji diena. Šaltas vėjas
pučia, sniegas dar vis laukuose. Pa
vasaris rungiasi su žiema ir šiltesnės
dienos artėja.
Guliu ligoninėj, kur po ilgos ir
pavojingos operacijos iš kojų išimtos
paskutinės bombų skeveldros. Skaus
mas neleidžia miegoti — gaunu mor
finą. Daktaras susirūpinęs, yra pa
vojaus paralyžiui.
Salė pilna sužeistų karių, nese
niai atvežtų iš Rusijos fronto. Deja
vimas, šauksmai girdėti visą dieną.
Žinau, pažįstu skausmą, nemigo
naktis... Reikia kentėti, reikia. Mano
gretimoje lovoje kaimynas atrodo
vaiko amžiaus, generolo S. sūnus,
vakar atvežtas iš fronto vos pusgyvis
— amputuotos abi kojos, sužalotas
veidas. Daktarai stengiasi j a m pa
dėti, kas man atrodo neįmanoma.
Milžiniška nacių ofenzyva — daug
aukų, daug sužeistų, daug užmuštų.
Sovietų belaisvių visur pilna,
visos stovyklos perpildytos, o jose
viešpatauja badas, ligos, mirtis.
Maistas, mediciniška pagalba beveik
siekia nulį. Be pastogės, aptverti
spygliuota viela, suvaryti lyg gyvu
liai — belaisviai. Nežmoniška. Gau
tas įsakymas iš Berlyno: neimti dau
giau belaisvių — likviduoti, sušau
dyti. Žmogžudystė. Ligoninės per
pildytos, nėra vietos vokiečių ka
riams, mažiau belaisviams.
Generolo S. sūnaus sveikata blo
gėja — gangrena. Naktimis jis kliedi,
šaukia, kartais lyg pamišęs žiūri, ne

supranta. Mano kojos gerėja, vaikš domu.
Žinios apie desantininkus gau
tau ir daktaras netrukus leis man
grįžti į namus, kur vėl prie darbo — tos iš Gestapo: ginkluoti kariniai
daliniai nusileido netoli miško. Pas
vertėjas.
Paskutinė naktis ligoninėj, rytoj kirtis nežinoma. Komendantas siun
kelias į namus. Negaliu užmigti, čia apie šimtą kareivių miško
galvoju apie tai, kas manęs laukia, „šukavimui".
Pirmas belaisvis aukšto rango
kas bus rytoj. Sėdžiu ant lovos kraš
to, salėje tamsu vien tik mėnulis pro k a r i n i n k a s — p o l i t r u k a s sunkiai
langą parodo savo išblyškusį veidą ir sužeistas ir paguldytas ligoninėj. Jo
vėl pasislepia tarp pūkinių debesų. padėtis kritiška: kraujuoja, kartais
Žvaigždės žybčioja, dega, gęsta... O kliedi... K o m e n d a n t a s nori viską
žinoti ir j a m nesvarbu, kaip sužeis
koks gražus pasaulis nakties metu!
Generolo sūnus j u d a lovoj ir tasis jaučias. Svarbios žinios: kur,
kaip, kada?
girdžiu jo tylų verksmą.
Sunku gauti a t s a k y m u s iš be
Atrodo visi miega, ar galbūt,
kaip ir aš tyli, galvoja... Visi turi sa veik mirštančio žmogaus, s u n k u
vo skausmą, liūdesį, džiaugsmus. suprasti, ką jis sako, bet komendan
Einu prie verkiančio, raminu, glos tas įsitikinęs, kad jis y r a svarbus as
tau jo gelsvus plaukus, duodu jam muo ir p a s i ų s t a s padėti partiza
vilties pasveikti. Žinau, kad tai yra nams...
tik žodžiai. Ašaros rieda jo vaikišku
Maisto ir amunicijos sandėlius,
veidu. Nurimsta, nori kalbėti. Klau geležinkelio linijas — išsprogdinti,
sau. Tėvas generolas, dabar rytų deginti ūkius, teroro aktai jo užduo
fronte, šeima dar gyvena Reiche. Ne tis...
daug žino apie tėvą. Jis pats lankė
Komendantas užsiunta, ištrau
universitetą. Nori būti daktaru. Su kia revolverį ir grasina jį nušauti.
žeistas netoli Dvinsko kautynėse su Stengiuosi sušvelninti padėtį, bet ir
komunistų partizanais, k u r buvo pats nežinau, ką daryti. Politrukas
rastas t a r p užmuštų. Po pirmos ope p r a d e d a baisiai p u r t y t i s . Šaukiu
racijos praranda vieną koją, po ant daktarą. Paskutinis atodūsis. Per
ros kitą. Staiga... be sąmonės. Šau vėlu. Baigta. Mačiau kaip miršta
kiu gailestingą seselę. Morfinas.
žmonės, mačiau jų kančias, supratau
Aušta rytas. Saulė pamažu žvel jų skausmus, mačiau, pergyvenau...
Nebuvo reikalo k a m a n t i n ė t i
gia pro langą. Nauja diena. Atsike
liu. Kaimyninė lova tuščia. Mirė naktį. mirštantį prieš s u t e i k i a n t pirmą
Su lazda, dar vis šlubuodamas, į pagalbą. S u p r a n t u , k a d tai buvo
geležinkelio stotį, į namus. Komen priešas, tačiau taip p a t žmogus. Da
dantūra manęs laukia. Niekas ne rė kas j a m buvo įsakyta, atliko savo
klausia, kaip jaučiuosi, niekam neį pareigas. Ar naciai nedarė to paties?

Lyg didelė rakštis liko mano
sąmonėj. J i s ištraukti negali. Po
keletos dienų komendantas viską
pamiršta.
Rytoj sekmadienis — laisva
diena. Skubu į namus. Gatvės pilnos
žmonių, didelis judėjimas. Sužiba
gatvių šviesa. Krautuvės pamažu
uždaro duris. Sustoju prie delikatesų
krautuvės lango ir apstulbstu, lyg
perkūno t r e n k t a s : vyriškis kažką
perka, atrodo neramus, skuba. Ar tai
ne sapnas? Mykolas — kapinių pri
žiūrėtojas, kurio ieškau visą laiką ir
k u r i s daugumą mūsų rezistentų
išdavė, pražudė.
Širdis kūju plaka, daužosi krū
tinėj. Galų gale...
Laikydamas mažą revolverį pra
veriu duris ir artėju prie įtartino.
Vyras labai panašus į Mykolą, žiūri į
m a n e nustebęs: sulinkęs, raukšlėtas
veidas, pusiau užmerktos akys, pra
žilę plaukai, ūsai, nesiskutęs...
Nepažįstu to žmogaus, nors atrodo
lyg kur matytas. Klaida. Vyras greit
palieka krautuvę ir dingsta tarp
žmonių.
Negaliu prasiblaivyti, nes buvau
tikras, kad tai buvo Mykolas. Sek
madienio rytas. Dar labai anksti,
išeinu į miestą. Ant mūrinių namų
sienų prilipdyti nauji Gestapo įsaky
mai vietiniams. Didelė nuotrauka
apibrėžta raudonais dažais. Artėju.
Netikiu. Tas pats vyras, kurį sutikau
krautuvėj. Teroristas, pavojingas,
pabėgęs iš Gestapo — Mykolas. Taip,
tai buvo jis....

sų liaudies bei kitų tautų padavimuose. Daug kas
esame girdėję apie Romos miesto įkūrėjus Romulą
ir Rėmą, pamestinukus, kurie buvo vilkės išaugin
ti, juos maitinant savo pienu. Faktas, kad vėliau
„Romulus Remum nekavit", visiškai nesumažino
tONAS ŠARKA
vilkės prestižo istorijos šviesoje. O kas gi nežino
apie geležinį vilką Gedimino sapne, dėl kurio jo
Nr.6
įkurtas Vilniaus miestas garsino ir tebegarsina
Lietuvos vardą po visą pasaulį. Turbūt mažai kas iš
mūsų nėra skaitęs pasakos apie vilką, kuris Rau
pietus nuo Vologda, netoli 400 km į šiaurės-rytus donkepuraitės senelę suėdė. Šiuo noriu pabrėžti,
nuo Maskvos. Kiek žinoma, tame Sov. Rusijos kad Katyno vilkas turėtų irgi įeiti į istorijos pus
regione buvo sukoncentruota dauguma tremtinių iš lapius kaip vienas garsiausių vilkų, kurio dėka
Lenkijos ir belaisvių, dirbančių prie kelių bei oro buvo atskleistas vienas žiauriausių nusikaltimų,
uostų statybos. Į čia buvo atvežami ir likučiai vienas didžiausių nežmoniškumo išraiškų žmonijos
karininkų bei policininkų iš jau minėtų vienuolynų istorijoje. Mano manymu, Katyno vilkui kas nors
Kozielsk, Starobielsk ir Ostaškov. Deja, tai buvo tik turėtų pastatyti didžiulį paminklą, jei dar to nėra
maža dalelė kalėjusių tose stovyklose. Vadovauti padaryta. J u k jis nenužudė žmogaus, o tik jo jau
naujai organizuojamams lenkų kariuomenės pradėjusius trūnyti kaulus bandė apgraužti.
daliniams buvo paskirtas gen. Anders, vėliau pla
eikia pridėti, kad Katyno kapinyno atradimui
čiai išgarsėjęs Vakaruose su savo daliniais, kaip
kreditą nereikia duoti vien tik vilkui. Kai ku
Monte Cesino nugalėtojas drąsiais lakūnais anglų rie istorikai yra įsitikinę, kad kai kurie vokiečių or
karo aviacijoj, net oro desantais vakarų fronte, kur ganai jau iš seniau žinojo apie NKVD veiklą Smo
daug, oi daug, gyvybių buvo prarasta.
lensko apylinkėje, bet dar nežinojo tikslios vietovės.
adovauti lenkų daliniams jis atėjo tiesiai iš Dar neprasidėjus karui, vokiečių žvalgybos lėktu
Liubankos kalėjimo su pakirsta sveikata, vai darę nuotraukas iš oro ir radę skynimų Katyno
lazdele pasiramsčiuodamas. Ir jis ne kartą bandė miške, kurie ankstesnėse nuotraukose neegzistavę.
sužinoti iš aukščiausių sovietų pareigūnų apie din Be to, lenkų karo belaisviai, dirbę vokiečių prie
gusius 15,000 lenkų karininkus, bet sulaukdavo žiūroje Smolensko apylinkėse, girdėję vietinius gy
jau daug kartų girdėtą atsakymą: „neznaju, nies- ventojus užsimenant apie lenkų karininkus iš trau
lyšal, nievydil". Pradingo jie kaip ugny. Tik apie kinių persodinamus j autobusą su uždažytais lan
gais, kuris juos nuveždavo vakarų pusėn. (Iš Gnezdvejus metus vėliau „ėmė ir išlindo yla iš maišo".
dovo). Tai autobusas, Juoduoju varnu" vadinamas,
1941 m. birželio 22 d. vokiečiai pradėjo karą
maždaug kas pusvalandį grįždavęs prie traukinio
Vilko radinys
prieš Sovietų Sąjungą. Netrukus, liepos 30 d.,
naujų „keleivių" paimti. Pamiškės gyventojai daug
Maskvoje buvo pasirašyta sutartis, atnaujinti
1943 metų pavasarį vokiečių kariuomenės šūvių girdėdavę, ypač 1940 m. pavasarį, nuo kurių
diplomatinius santykius tarp Lenkijos ir Sovietų
Sąjungos. Ją pasirašė pats Stalinas ir Lenkijos eg- ryšių dalinio karininkas pro žiūronus netikėtai ir paukšteliai šalindavęsi — mažiau jų čiulbėjimo
zilinės vyriausybės galva gen. Sikorski. Atsimin pastebėjo vilką, kasinejantį žemes gauburį Katyn girdėjosi...
kime, kad Lenkijai kapituliavus, jos vyriausybė per miško skynime. Iš arčiau ištyręs to alkano žvėries
Maždaug kvadratinio kilometro pločio Katyno
Rumuniją pasitraukė į Vakarus ir veikė iš Lon radinį, jis priėjo išvados, kad tai buvo žmogaus miško jau nuo ankstesnių laikų buvo lentelėmis
dono. Veltui Sikorski užklausė Staliną apie lenkų griaučių dalis. Smalsumo vedami ir pasikliaudami nužymėta užrašais „įėjimas draudžiamas". Pieti
karininkus. Stalinas irgi „nežinojo" kur jie dingę, apylinkes gyventojų gandais, kad šiame šiaurinės nėje to kvadrato dalyje, ant Dniepro upės kranto.
tik dar pridėjo labai neįtikėtiną prielaidą, kad gal Gudijos miške 1940 metų pavasarį dėjosi keisti da Smolensko apygardos NKVD pareigūnai turėjo pa
jie pabėgo į Mandžiūriją. Buvo paskelbta visuotinė lykai, vokiečiai tęsė vilko pradėtą darbą, vėliau sistatę gana ištaigingus poilsio namus — „dačą".
amnestija visiems į koncentracijos stovyklas ir į atkasdami net 4.143 žmonių lavonus lenkų kari Netoliese buvo įrengta ir šaudymo aikštelė, kur
Sibirą ištremties Lenkijos civil iams bei karo ninkų uniformomis. Kozy Gory (Ožkų kalvoje) buvo neretai vykdavo šaudymo pratybos į taikinius. Pa
belaisviams. Minių minios jų pradėjo rinktis į nus rasti net aštuoni masiniai kapai, trejus metus slėpę miškes gyventojai buvo apsipratę girdėti šūvių gar
tatytus susirinkimo punktus, kurių pagrindinis baisų sovietų valdžios nusikaltimą.
sus, greičiausiai del triukšmo kaltę mesdami šau
buvo Griazovets — senas vienuolynas, truputį į
Bus daugiau.
Daug įdomių pasakų apie vilkus randama mū dymo pratyboms.

Laike karštų debatų Merkulov netikėtai išsi
tarė: „ne, ne, ne jie! Mes su jais padarėme didelę
klaidą. Tik praėjus kuriam laikui šie lenkų ka
rininkai susigaudę, ką tie žodžiai reiškė, bet nei
vienas nedrįso paprašyti paaiškinimo, kad nesu
pykintų rusų. Kaip jau žinome ir ko pik. Berling
tuomet dar nežinojo, beveik visi tie lenkų kari
ninkai jau gulėjo po keletos pėdų žemės sluoksniu;
gal tik pro Dievo langus jie galėjo stebėti Žemėje
vykstančius baisumus...
uo tada ir prasidėjo nenuilstantis lenkų
karininkų ieškojimas po visus Sovietų Są
jungos kampus ir užkampius. Pora specialiai
paskirtų karininkų važinėjo po daugybę koncen
tracijos stovyklų, beldėsi į įvairių įstaigų duris,
apklausinėjo paieškomų gimines, bet visa tai buvo
šauksmas tyruose. Visi kratė galvas, siuntinėjo
juos iš vienos įstaigos į kitą, kur susilaukdavo
trumpų atsakymų — nieko nežinome, nieko ne
matėme, nieko negirdėjome. Dingusių karininkų
giminės, kaip vienas, teigė, kad jie laiškų negavę
nuo 1940 m. pavasario ir iš niekur negirdėję nei
mažiausios žinutės apie artimųjų likimą. Lenkų
pogrindžio agentai nepraleido nei okupantų — vo
kiečių įstaigų su prielaida, kad gal sovietai juos
perleidę savo tuometiniams „draugams" kokiems
nors slaptiems projektams atlikti, bet ir čia jie nie
ko nepešė. Reikia pasakyti, kad Vokietija II pa
saulinio karo metu gana patikimai laikėsi Ženevos
Konvencijos taisyklių, išskyrus gal Sovietų Sąjun
gą, kuri nepripažino nei konvencijos, nei tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus.
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auno dramos teatre — premjeros

Aktoriai Sigitas R a č k y s ir Vilija Gigaitytė premjeroje „Stiklinė arbatos su citri
na".
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr

K a u n a s , kovo 30 d. (ELTA) —
D a r r e m o n t u o j a m a m e Kauno valsty
biniame dramos t e a t r e pristatomos
dvi spektaklių premjeros.
P a s a k t e a t r o atstovės J u r g o s
Knyvienės, šis sezonas yra rekordi
nis — iš viso b u s pristatyta net de
šimt premjerų: t r y s vaikams bei sep
tynios s u a u g u s i e m s .
Naujausi p a s t a t y m a i — „Kar
čios P e t r o s fon K a n t ašaros" ir „Stik
linė arbatos su citrina". P a s t a r a s i s
s p e k t a k l i s bus d e m o n s t r u o j a m a s
Sriubos teatre. Režisierė Danutė J u ronytė interpretaciją parengė pagal

norvegų dramaturgės Inger Hagerup pjesę. Tai — ketvirtoji Sriubos
teatro premjera nuo jo gyvavimo
pradžios.
Balandžio 4 ir 5 dienomis Ilgo
joje teatro salėje bus galima pama
tyti pastatymą pagal vokiečių dra
maturgo ir kino režisieriaus Rainer
Werner Fassbinder dramą „Karčios
Petros fon Kant ašaros". Spektaklio
režisierius — Rokas Ramanauskas,
meno vadovas — Gediminas Varnas.
Pagrindinį madų dizainerės Petros
fon Kant personažą spektaklyje ku
ria Aurelija Tamulytė.

Maskvos teismas uždraudė
, Jukos p a r d u o t i turtą užsienyje
M a s k v a , kovo 30 d. (BNS) —
Maskvos teismas patenkino susivie
nijimo „Jukos" laikinojo stebėtojo
E d u a r d Rebgun prašymą uždrausti
„ J u k o s " vadovybei be laikinojo ste
bėtojo raštiško sutikimo išpardavi
nėti t u r t ą užsienyje, kurį „Jukos"
valdo tiesiogiai a r per užsienyje re
g i s t r u o t a s a n t r i n e s įmones.
Lietuvos susivienijimo „Mažei
kių nafta" kontrolinis akcijų paketas
yra vienintelis likęs „Jukos" t u r t a s
užsienyje, ir jį žlungantis Rusijos
naftos susivienijimas valdo per Ny
derlanduose registruotą
antrinę
įmonę.
P r a š y m ą teismui uždrausti „Ju
kos" t u r t o išpardavimą užsienyje E.
Rebgun motyvavo tuo, jog tai pablo

gintų „Jukos" finansinę padėtį ir su
menkintų galimybes įgyvendinti
kreditorių teisėtus reikalavimus.
„Jukos" t u r t a s pačioje Rusijoje
yra areštuotas po keletą kartų, teis
mams patenkinus tiek Federalinės
mokesčių tarnybos, tiek ir valstybi
nio naftos susivienijimo „Rosneft"
atitinkamus prašymus.
Pagrindiniai „Jukos" kreditoriai
šiuo metu yra Rusijos valstybė ir
„Rosneft".
Kaip žinia, Maskvos teismas pa
tenkino „Jukos" bankroto ieškinį. Jį
kovo 10-ąją pateikė Vakarų bankų
susivienijimas, prašydamas ieškovo
teises šioje byloje perduoti „Jukos"
skolą iš jų išpirkusiam susivieniji
mui „Rosneft".

* K e t v i r t a d i e n į n a u j a s i s Kau
n o „Žalgirio* k o m a n d o s v y r i a u 
s i a s i s t r e n e r i s 3 9 - e r i ų metu b u 
v ę s žalgirietis A i n a r s Bagatskis su
k o m a n d a pasirašė dvejų metų kon
t r a k t ą su galimybe pratęsti jį d a r
m e t a m s . Apie finansines kontrakto
sąlygas n e p r a n e š a m a . A. Bagatskis
„Žalgirio" vyriausiojo trenerio poste
pakeitė pirmadienį atsistatydinusį
Antaną Sireiką, o j a m talkins šį se
zoną K a u n o ,„Žalgirio-A. Sabonio
mokyklos" komandą treniravęs 44erių metų R i m a n t a s Grigas.
* 28-ąjį r e z u l t a t y v ų p e r d a v i 
mą 60-osiose NHL reguliariojo
s e z o n o r u n g t y n ė s e a t l i k o Dai
n i u s Z u b r u s ir padėjo Washington
„Capitals" komandai svečiuose an
trą k a r t ą iš eilės — šįsyk 5:1 nuga
lėti Carolina „Hurricanes" koman
dą. Iš viso šiose rungtynėse lietuvis
per beveik 22 m i n u t e s blokavo 2 var

žovų metimus bei išvengė baudos
minučių.
* Š e š t ą pergalę iŠ eilės NBA
iškovojo bei vietą atkrintamo
siose v a r ž y b o s e — pirmą kartą
nuo 1998 metų — užsitikrino Cleveland „Cavaliers" komanda su Žydrū
nu Ilgausku, trečiadienį namuose
107:94 įveikusi vieną geriausių Va
karų konferencijos komandų —
Dalias „Mavericks". Lietuvis nuga
lėtojams pelnė 13 taškų, po krepšiais
atkovojo 9 ir perėmė 1 kamuolį, at
liko 3 rezultatyvius perdavimus, blo
kavo 3 varžovų metimus bei dukart
prasižengė.
* l s e p t i n t ą vietą Rytų konfe
rencijoje n u k r i t o Šarūno J a s i k e v i č i a u s Indiana „Pacers" koman
da, trečiadienį NBA reguliariojo se
zono rungtynes svečiuose 93:94 pra
laimėjusi Atlanta „Hawks". Lietuvis
šiose rungtynėse nežaidė.

.it

tuvius Afganistane užklupo nelaimingi...

Atkelta iš 1 psl.
Vakarų koalicijos karo ligoninės
Kabule medikai sprendžia, ar gali
ma evakuoti elektrolitu apsinuodiju
sį Lietuvos karį iš Afganistano į tė
vynę.
„Vokiečių karo medikai įvertino
mūsų seržanto būklę kaip labai rim
tą, bet stabilią, kol kas pavojus jo gy
vybei negresia. Dabar svarstoma, ar
galima jį perskraidinti medicininės
evakuacijos lėktuvu į Europą. Jeigu
prireiktų atlikti chirurginę operaci
ją, geriau tai daryti namie", — sakė
Lietuvos kariuomenės vadas genero
las majoras Valdas Tutkus.
Kariuomenės vado teigimu, jei
gu bus nuspręsta, kad karį galima
evakuoti, tarptautinės koalicijos Af
ganistane pajėgos ieškos būdų jį par
skraidinti į Europą.
„Jeigu nepavyktų kario parga
benti tiesiai į Lietuvą, mūsų karinių
oro pajėgų lėktuvas su karo medikų
komanda pasirengusį jį pasiimti bet
kuriame Europos oro uoste. Su Kau
no medicinos universiteto klinikomis
sutarta, kad jis bus gydomas šioje li
goninėje", — sakė V. Tutkus.
Kaip anksčiau pranešė Krašto
apsaugos ministerija, incidentas įvy
ko per kario neapdairumą. Pasak

Goro provincijos atkūrimo grupės
atstovo spaudai majoro Alberto Dusevičiaus, karys nukentėjo karinės
stovyklos Cagčaran technikos parko
patalpose, ruošdamas transporto
priemonę vykdyti užduotį ir neap
dairiai gurkštelėjęs elektrolito tirpa
lo, skirto automobilių akumuliato
riams. Elektrolito pagrindą sudaro
sieros rūgštis.
Pasak atstovo spaudai, nustaty
ta, kad karys nepastebėjo perspėjan
čio užrašo „Nuodinga" ir supainiojo
butelį elektrolito tirpalo su geria
muoju vandeniu. Stovyklos medikai
apsinuodijusiam seržantui M.P. sku
biai suteikė pirmąją medicinos pa
galbą. Tęsti gydymą seržantas buvo
evakuotas į trečio lygio medicinos
įstaigą — vokiečių karo ligoninę Ka
bule.
Praėjusį ketvirtadienį Goro pro
vincijos atkūrimo grupės kariams
tvarkant lauko šaudyklą vienas ka
rys, grandinis D.R., užkliuvęs par
krito ant žemės ir susižeidė akį. Ka
riui buvo skubiai suteikta medicini
nė pagalba. Iškvietus JAV lėktuvą
„C-130" ligonis nugabentas į Bagramo karo ligoninę, o vėliau — į Vo
kietijos karo ligoninę Afganistane.
Pavojus kario regėjimui negresia.

Bankus u ž p l ū d o meistriškai
suklastoti latai
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) — Į
sostinės policiją vienas po kito krei
piasi bankai, sunerimę dėl kasose at
sidūrusių galimai padirbtų Latvijos
latų. Atlikti latų ekspertizes teisė
saugininkų paprašė bankai „Sampo", „Nord/LB Lietuva", „Hansabankas" ir Ūkio bankas.
Pareigūnų duomenimis, falsifi
katus bankuose galėjo palikti Lat
vijos piliečiu prisistatęs asmuo. Kaip
rašo „Respublika", „Sampo" banko
atstovai jau patvirtino, kad nusikal
tėliui pavyko išsikeisti 20,000 ne
tikrų latų į litus. Kiti bankai tikina,
kad įtarimą sukėlę latai pasirodė esą
tikri arba kad į policiją jie išvis nesi
kreipė.
Vilniaus miesto vyriausiojo poli
cijos komisariato pareigūnai užregis
travo banko „Nord^B Lietuva" pa
reiškimą. Banko Karoliniškių klien
tų aptarnavimo poskyris pranešė,
kad kovo 22 dieną čia užsukęs vyras
pateikė Latvijos piliečio V.G. (gim.
1966 m.j vardu išduotus asmens do
kumentus.
Rusiškai kalbantis klientas pa

prašė iškeisti latus į litus. Banko
darbuotojams įtarimas dėl galimų
falsifikatų kilo ne iš karto. Tačiau
dabar jie mano, kad iš įtariamojo pa
imti 77 šimto latų banknotai gali bū
ti netikri.
Pareigūnų teigimu, į juos krei
pėsi ir SEB Vilniaus banko Vilniaus
saugykloje pinigus laikęs Ūkio ban
kas ir paprašė atlikti galimai suklas
totų latų ekspertizę.
Teisėsaugininkai teigia gavę ir
analogišką „Hansabanko" prašymą
atlikti latų ekspertizę.
„Sampo" bankas patvirtino, kad
nusikaltėlis pas juos užsuko kovo 23
dieną. Pareigūnai turi įtarimų, kad
tas pats ar kiti asmenys „Hansabanke" ir Vilniaus banke galėjo apsi
lankyti tą pačią dieną, diena anks
čiau arba vėliau. Pareigūnai tikisi,
kad į jiems rūpimus klausimus atsa
kys bankų vaizdo kamerų įrašai.
Vilniaus policijos komisariato
pranešime teigiama, kad latų falsifi
katai — labai geros kokybės. Pa
reigūnų teigimu, latai padirbti daug
geriau nei žinomos litų klastotės.

V. Adamkus žada tolesnę paramą Moldovai
Atkelta iš 1 psl.
Jis išreiškė viltį, jog tai bus nau
dinga ir Moldovos bei Ukrainos gy
ventojams, ir verslo subjektams,
įskaitant ir Padnestrėje veikian
čioms įmonėms.
Nuo kovo pradžios Ukraina ne
įsileidžia iš Padnestrės krovinių, ne
turinčių Moldovos muitinės ant
spaudo, todėl kontrolės punktuose
susikaupė keli šimtai automobilių.
Moldovos ir Ukrainos valdžia sa
ko, kad šiomis priemonėmis siekia
ma legalizuoti verslą Padnestrėje ir
užkirsti kelią kontrabandai regione.
Tiraspolis ir Maskva tai vadina eko
nomine blokada.
Pokalbio metu V. Adamkus ir V.
Voronin ta, p p it s irarf. K iri būtina
aktyviau plėtoti diplomatinius san-

Lietuva jau pradėjo steigti diploma
tinę atstovybę Moldovoje.
Susitikime taip pat buvo aptarti
energetinių išteklių tiekimo Moldo
vai klausimai, šios valstybės veiks
mai siekiant artimo bendradarbiavi
mo su Europos Sąjunga, kalbėta
apie būtinas pastangas tobulinant
atskirų valstybės institucijų veiklą.
V. Adamkus V. Voronin papasa
kojo apie šių metų gegužės 4 dieną
Vilniuje rengiamą aukščiausio lygio
vadovų konferenciją, kurioje numa
toma aptarti demokratijos plėtrą re
gione bei ES ir Vakarų demokratijų
santykių su Juodosios jūros ir Pietų
Kaukazo valstybėmis perspektyvas.
Lietuvos vadovas pakvietė Mol
dovos prezidentą dalyvauti šioje
K o :.f> rencijoje. V. Voronin pažadėjo
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

C. Schroeder — dujotiekio
stebėtojų tarybos pirmininkas

Gerhard Schroeder
Maskva,
kovo
30
d.
(AFP/„Interfax7BNS) — Buvęs Vo
kietijos kancleris Gerhard Schroe
der per balsavimą buvo išrinktas su
sivienijimo „North European Gas
Pipeline Company" (NEGP), kuris
planuoja Baltijos jūros dugnu tiesti
dujotiekį, stebėtojų tarybos pirmi
ninku, sakoma kompanijos praneši
me.
51 proc. susivienijimo akcijų tu
ri Rusijos kompanija „Gazprom", o
vokiečių kompanijos BASF ir E.ON
valdo po 24.5 proc. jo akcijų.
Balsavimas įvyko per pirmąjį
stebėtojų tarybos susirinkimą „Gaz
prom" būstinėje Maskvoje.
„ J ū s žinote, Europoje didėja du
jų p a k l a u s a ir mažėja jų gavyba.
Svarbu nutiesti šį dujotiekį, kad bū
tų galima patenkinti Europos dujų
poreikius", — sakė G. Schroeder pa
sibaigus N E G P stebėtojų komiteto
steigiamajam posėdžiui.
„Sis dujotiekis prieš nieką ne
nukreiptas. J i s leis užtikrinti aprū
pinimo dujomis patikimumą Euro
poje. Dujotiekiai, kurie eina per Uk
rainą ir Lenkiją, bus naudojami ir
toliau. Taigi diskusijos, kad šis du
jotiekis neigiamai atsilieps kitoms
šalims, neteisingos", — sakė jis.
G. Schroeder taip pat pabrėžė,

tanieh. Jis tai sakė dieną po to, kai
J T Saugumo Taryba priėmė pareiš
kimą, kuriame paragino per 30 die
nų sustabdyti urano sodrinimą.
„Irano sprendimas dėl urano sodrinimo, konkrečiai — tyrimo tikslais
ir plėtotės tikslais, yra negrįžtamas,
— pažymėjo Irano atstovas. — Ne
įmanoma priimti sprendimo dėl su
stabdymo".

kad anksčiau, eidamas Vokietijos
kanclerio pareigas jis neturėjo nieko
bendra su kompanijų sprendimų dėl
šio projekto priėmimu.
Kaip spaudos konferencijoje
Maskvoje pranešė pats buvęs Vokie
tijos vyriausybės vadovas, už savo
naująjį darbą jis gaus 250,000 eurų
per metus.
G. Schroeder pridūrė, kad kiti
stebėtojų tarybos komiteto nariai
gaus po 200,000 eurų per metus.
Tarp kitų stebėtojų tarybos na
rių yra „Gazprom" valdybos pirmi
ninkas Aleksėj Miler ir atstovai iš
E.ON ir BASF.
A. Miler per spaudos konferenci
ją pareiškė, kad prie SED galės pri
sijungti ir kitos suinteresuotos Bal
tijos regiono šalys.
Jis taip pat pažymėjo, jog kai
dujos (Siaurės Europos dujotiekiu)
pasieks Vokietiją, dujų iš Rusijos tie
kimas į Lenkiją esamais dujotiekiais
taip pat padidės. Be to, į Lenkiją du
jos gali eiti ir per Siaurės Europos
dujotiekį. Tačiau „tai jau projekto
įgyvendinimo antrojo etapo galimy
bės", — pažymėjo jis.
Be to, „Gazprom" ketvirtadienį
paskelbė, kad šio projekto partnere
gali tapti ir „Gaz de France".
Siaurės Europos dujotiekis su
jungs Baltijos jūros Rusijos pak
rantę ties Vyborgu su Baltijos jūros
Vokietijos pakrante prie Graifsvaldo. Šį dujotiekį jūroje nuties ir eks
ploatuos Šveicarijos
kompanija
„North European Gas Pipeline Com
pany".
G. Schroeder užimti stebėtojų
tarybos pirmininko postą sutiko ma
žiau nei mėnuo po to, kai pernai lap
kritį baigė eiti Vokietijos kanclerio
pareigas. Toks jo sprendimas buvo
labai kritikuojamas Vokietijoje.
J i s ir Rusijos prezidentas Vladimir Putin kartu siekė užtikrinti
vokiečių investicijas į Šiaurės Euro
pos dujotiekį.

EUROPA
ROMA
41 metų afganistaniečiui Abdul
Rahman, kuriam už atsivertimą į
krikščionybę vos pavyko išvengti
mirties bausmės, Italija oficialiai su
teikė pabėgėlio statusą. Savo prane
šime ministerija teigė, jog trečiadie
nio naktį į Italiją atgabentam Abdul
Rahman suteikė pabėgėlio statusą,
nes jis buvo persekiojamas dėl savo
religijos.
KIJEVAS
Rinkimų susivienijimo vadovė
Julija Tymošeko pareiškė, kad jos
susivienijimas pasitrauks į opozici
ją, jeigu susivienijimas „Mūsų Uk
raina" ir Regionų partija susitars
sudaryti koaliciją. Dabar vyksta de
rybos dėl koalicijos parlamente, ku
riose dalyvauja Julija Tymošenko
susivienijimas, „Mūsų Ukraina" ir
Socialistų partija. Tačiau J. Tymo
šenko kaltina „Mūsų Ukraina" va
dovus separatistinėmis derybomis
su Regionų partija.
VARŠUVA
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski vykdo sausio mėnesį duotą
pažadą atšaukti lenkų ambasado
rius, dirbusius diplomatais komu
nistinės Lenkijos laikais, — dienraš
tis „Rzeczpospolita" rašo, kad prezi
dentas nuo balandžio 1 dienos at
šaukia lenkų ambasadorius iš septy
nių valstybių.Atšaukiami Lenkijos
ambasadoriai iš Čekijos, Izraelio,
Didžiosios Britanijos, Alžyro, Slovė
nijos, Graikijos ir Danijos. Sausio
mėnesį laikraštis buvo paskelbęs 10
tokių ambasadorių pavardes, t a r p
kurių buvo ir Lenkijos ambasado
riaus Lietuvoje pavardė. Koks bus
tolesnis šių diplomatų likimas, dien
raštis nepraneša.
VIENA
Iranas atsisako sustabdyti ura
no sodrinimą, agentūrai pareiškė
AFP Irano nuolatinis atstovas Tarp
tautinėje atominės energetikos mi
nisterijoje (TATENA) Aliasghar Sol-

TALINAS
Lenkijos ministras pirmininkas
Kazimierz Marcinkievricz, viešintis
su vizitu Estijoje, pabrėžia, kad rei
kia remti demokratijos plėtrą Balta
rusijoje, siekti pralaužti šalies gy
ventojų informacinę blokadą. Kaip
pranešė Estijos vyriausybės spaudos
tarnyba, per susitikimą su parla
mento pirmininke Ene Ergma ir
parlamento užsienio reikalų komisi
jos nariais K. Marcinkievvicz pabrė
žė, jog svarbi demokratijos plėtros
prielaida — galimybė gauti informa
cijos, nes tik informuotas žmogus
gali suformuluoti savo sprendimus
laisva valia.

JAV
WASHINGTON, DC
Interneto naudojimo augimas
jau lėtėja, tačiau didėja žmonių prik
lausomybė nuo pasaulinio tinklo, ro
do naujausias tyrimų organizacijos
„Ipsos" atliktas pasaulinis tyrimas.
Tyrimas „Face of the Web" parodė,
kad per praėjusius metus pasaulio
internautų skaičius padidėjo vos 5
proc, tuo tarpu 2004 metais metinis
prieaugis siekė net 20 procentų. Ta
čiau tyrimo metu taip pat nustatyta,
kad žmonės pritaiko internetą vis
įvairesnei veiklai ir vis dažniau ren
kasi naujesnius ryšio su internetu
prietaisus — belaidžius kompiu
terius ar bevielio ryšio telefonus.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
JAV žurnalistė Jill Carroll, ku
rią užpuolikai Irake pagrobė sausio
pradžioje, buvo paleista, sakė sunitų
politikas Tariq ai Hashimi. Šaltinis
Irako vidaus reikalų ministerijoje
ketvirtadienį pareiškė, kad išlais
vinta įkaitė amerikietė yra sveika,
ja rūpinamasi Baghdad sustiprinto
saugumo „žaliojoje zonoje".

G. W . Bush ketina apsvarstyti
demokratiją Rusijoje
W a s h i n g t o n , DC, kovo 30 d žiuoti į Aštuoneto susitikimą, — sa
(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas kė G. W. Bush. — Nes man reikia at
George W. Bush pranešė trečiadienį, virai pasikalbėti su juo apie mūsų
kad iškels demokratijos būklės Ru nuogąstavimus".
sijoje klausimą per Didžiojo aštuone
Atsakydamas į žurnalistų klau
to (G-8) susitikimą liepą S a n k t Pe simus po pasakytos kalbos, skirtos
terburge.
padėčiai Irake, G. W. Bush pranešė,
G. W. Bush pareiškė įsitikinimą, jog „dėjo labai daug pastangų, kad
kad Rusija suvokia bendradarbiavi įtikintų Vladimir Putin, jog būtina
mo su Vakarų šalimis naudą.
priimti Vakarų ir pasaulines verty
Kai kurie įtakingi JAV įstatymų bes — teisės normą, religijos laisvę,
leidėjai mano, jog JAV turi boikotuo susirinkimų, politinių partijų laisvę,
ti Didžiojo aštuoneto susitikimą po spaudos laisvę".
to, kai Pentagon pareiškė, kad
„Aš daug laiko jam aiškinau,
Maskva perdavinėjo Baghdad žinias kad jis neturi bijoti demokratijos nei
apie amerikiečių kariuomenės judė gretimose šalyse, nei savo šalyje", —
jimą, jai tik įėjus į Iraką 2003 me pareiškė JAV prezidentas.
tais.
„Niekas Rusijai nesako: 'Jūs tu
Tačiau G. W. Bush sakė, jog to rite būti panašūs į JAV. Bet mes sa
kiu atveju jis neturės galimybės ap kome, kad yra nemažai pagrindinių
svarstyti su Rusijos prezidentu Vla- visuomenės santvarkos dalykų, ku
dimir P u t i n klausimų, kurie kelia riuos reikia perimti. Ir aš toliau lai
susirūpinimą JAV.
kysiuosi šio kurso", — sakė G. W
„ M a n a u , JAV būtų klaida neva Bush.

Kroviniu gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis.
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Kroviniu gabenimas « į \ i l !3£2?
lėktuvu i visas pasaulio šalis.
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Air Freight
uLiifa
1 Automobiliu pirkimas bei
j siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

IPacka

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
p- statymas namus Lietuvoje. Latvijoje.
Est. Ojp [}Ą ta.'.^ioie r>e- Ora "n e
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DOSNIOJI VALDOVŲ RŪMŲ STATYTOJA
Ona VVhite (1918—2005) meilę tėvynei išreiškė savo testamentu
Maždaug prieš septynis mėne
sius Valdovų rūmų paramos komite
to JAV (VRPK—JAV) narius pasiekė
džiugi žinia — sulaukta pirmojo pa
likimo! Kas tas žmogus, taip dosniai
testamentu užrašęs visą savo turtą
organizacijai, kuri iš JAV lietuvių
surinktas lėšas perves Vilniuje ats
tatomų Valdovų rūmų įkūrimui bei
išpuošimui? Visų pirma — tai mo
teris. Jos pavardė jau buvo skelbta ir
„Drauge" — tai Venice, Floridoje,
gyvenusi ir 2005 m. liepos 11-ąją
amžinybėn iškeliavusi Ona (Ginei
tytė) White. Šiuo rašiniu
norime
kiek plačiau papasakoti apie dos
niąją Valdovų rūmų statytoją.
Ona Gineitytė gimė 1918 metų
gruodžio 9 dieną Kentžinėje, Rastenburge (dabar — Lenkija) lietuvių
šeimoje. Jos tėvas buvo Juozas Pra
nas Gineitis, gimęs Šiaulių rajone
1894 metais (mirė Pietų Amerikoje).
Motina — Julija Gedvilaitė-Gineitienė, gimusi 1892 metais (mirė Lie
tuvoje).
Ona buvo vyriausias vaikas šei
moje. Ji turėjo dar tris sesutes: Fi
lomeną, gimusią 1919 m., Ireną (vė
liau — Armalienę), gimusią 1923 m.,
bei Elvirą, gimusią 1924 m. Vėliau,
Onos tėvui išvykus uždarbiauti į
Pietų Ameriką (Argentiną, Braziliją)
ir motinai mirus, jis ten sukūrė kitą
šeimą — atrodo, jog Ona turėjo dar
du brolius bei seserį.

Pati Ona taip pat buvo keletą
kartų ištekėjusi. Deja, jos santuokos
nebuvo laimingos. Štai, pavyzdžiui,
Lietuvoje 1966 m. balandžio 7 d. ji
sukūrė šeimą su dr. Jurgiu Matėjumi Svideravičium. Praėjus vos
daugiau nei metams jis mirė (1968
m. rugpjūčio 10 d.).
1975 m. spalio 26 d. Ona atvyko
į Jungtines Valstijas. Čia ji iš pra
džių apsigyveno Massachusetts, vė
liau persikėlė į Indiana ir Floridos
valstijas. 1988 m. sausio 22 d. jai
buvo suteikta Amerikos pilietybė.
Amerikoje Ona ištekėjo už
Chester White (South Bend, India
na). Prieš mirtį ji pasakojo, jog nie
kada nebuvo tokia laiminga kaip su
paskutiniuoju vyru. Jis amžinybėn
iškeliavo
penkeriais metais anks
čiau negu žmona — Chester White
tragiškai žuvo autoavarijoje 2000
metais.
Paskutiniuosius gyvenimo me
tus Ona White praleido viena (vai
kų nė su vienu vyru nesusilaukė).
Ji mirė, kaip jau minėjome, 2005 m.
liepos 11 d. būdama našle, savo na
muose Venice, FL.
Onos White kūnas, velionės pra
šymu, buvo sudegintas, o pelenai
pervežti į Lietuvą, kur ji norėjo
amžinai ilsėtis. Paskutinįjį savo no
rą velionė pavedė įvykdyti Valdovų
rūmų paramos komiteto JAV pir
mininkei Reginai Narušienei. Su ja

Ona VVhite su Valdovų rūmų paramos k o m i t e t o JAV p i r m . Regina Narušiene.

Ona White susipažino perskaičius R.
Narušienės rašinį apie Valdovų rū
mus anglų kalba JAV leidžiamame
lietuvių žurnale. Tuomet jai ir gimė
noras palikti visą savo turtą Lie
tuvai — Valdovų r ū m a m s .
„Ona man teigė, jog jai pačiai
grįžti į Lietuvą j a u per vėlu. Bet jos
noras buvo, kad bent jos pelenai
ten sugrįžtų, ir visas jos turtas būtų
panaudotas Valdovų r ū m a m s atsta
tyti, — pasakojo su dosniąja auko
toja ne kartą bendravusi R. Naru
šiene. — Iki mirties ji laikė save
lietuve ir norėjo prisidėti prie mūsų
JAV komiteto įsipareigojimo padėti
atstatyti Valdovų r ū m u s . Jos meilė
tėvynei buvo stipri, ir tai ji išreiškė
savo palikimu".
Anot R. Narušienės, Ona White
iki pat mirties labai mėgo skaityti,
buvo tapytoja, o prieš vyro mirtį
daug keliavo po pasaulį. „Jos gyve
nimas buvo s u n k u s , bet gyvenimo
saulėlydis — džiugus", — teigia
Valdovų rūmų p a r a m o s komiteto

JAV lietuviai Valdovų rūmų atstatymui gali aukoti per
Valdovų rūmų paramos komitetą JAV. Čekius rašyti: Lith.
Amer. Comm. Valdovų rūmai ir siųsti adresu: Valdovų rūmai,
5600 So. Claremont Ave., Chicago, II 60636—1039. Visos
aukos Valdovų rūmams yra nurašomos nuo JAV federalinių
mokesčių.
Pagal sutartį su LR Kultūros ministerija, visi rėmėjai, skyrę
Valdovų rūmų atkūrimui ne mažesnę kaip 1,000 (vieno tūks
tančio) litų (apie 380 dol.) vertės paramą, nepriklausomai nuo
suteiktos paramos formos, bus pagerbti įrašant jų vardus
atstatytų Valdovų rūmų garbės lentose ir kituose Valdovų
rūmų atributuose. Taip pat jie bus pagerbti simboliniais
Valdovų rūmų Statytojo diplomais.

Ona VVhite su vyru Chester VVhite.

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ
Darbui reikalingi dažytojai,
staliai su darbo patirtimi.
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

Experienced CNA or Home Health
Aide needed. Mušt have valid proof
t o work in t h e United States.
Mušt speak English & d r i v i n g a plūs.
Come & g o or Jive-in. Also need exp.
Baby/child care vvorkers.
CalIVViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5

JAV pirmininkė.
Kaip jau minėjome, O n a White
testamentu visą savo turtą paliko
Valdovų rūmų paramos komitetui
JAV. Testamentas šiuo metu yra
Floridos teisme, turto (tai namas,
baldai, brangenybės ir grynieji pini
gai — spėjama, jog viso apie 300,000
dolerių vertės) išdalinimas dar ne
įvyko, komitetui kol kas išduotas tik
O. White brangenybės. Ojų pardavi
mo varžytinės, kaip jau skelbta,
vyks jau šį sekmadienį, balandžio 2
d., po 11 vai. ryto Mišių (apie 12:15
v.v.) Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Kviečiame visus atvykti ir pa
sinaudoti unikalia proga įsigyti
įvairių dosniajai Onai White prik
lausiusių juvelyrinių dirbinių: perlų
vėrinių, auksinių, sidabrinių, gin
tarinių žiedų, auskarų, apyrankių,
segių ir kt. itin palankiomis kai
nomis
Valdovų rūmų p a r a m o s
komiteto JAV informacija

• • • • -

•

-

SKELBIMAI
•

•

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

SIŪLO DARBĄ

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
,„**•»**

Looking for live-in caregiver in VVisconsin,
1.5 hour drive from dovvntovvn Chicago.
Preferably with experience/ Drivers
License, good English, malė o r female.
Great job for a right person. Good pay
and two paid days off pervveek. Leave a
message (206)-666-37O6 or
email jobinwi@yahoo.com

Metų.

S k e l b l m t i skyriaus
t e l . 1-77S-5B5-*SOO

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d , C h i c a g o , IL 6 0 6 0 8
&

(773) 847-7747

LENOEH
Patarnaujam

S t e p h e n M . Oksas,
( ikagos

ir Apylinkų

President

Lietuviams

Daugiau

Kaip

100
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Stuburo ir skausmo

Įvairios sporto žinios

„PERGALES IR ĮVARČIAI — VISOS
KOMANDOS NUOPELNAS"
Edinburg „Hearts" (Škotija) fut
bolo komandos puolėjas Edgaras
J a n k a u s k a s ir toliau savo gerbėjus
džiugina gera sportine forma bei
įvarčiais. 31-erių metų lietuvis per
p a s t a r ą s i a s p e n k e r i a s rungtynes
Škotijoje pelnė net šešis įvarčius.

Edgaras Jankauskas

„Hearts" komanda, kurioje iš
viso žaidžia k e t u r i lietuviai, šių
metų Škotijos čempionate užima
antrąją vietą, o šalies taurės var
žybose Lietuvos verslininko Vladi
miro Romanovo valdomas klubas
pasiekė pusfinalį. „Futbolas — ko
mandinis žaidimas, todėl pergalės ir
įvarčiai yra visos kamandos nuopel
nas", kuklinosi 11 įvarčių šį sezoną
įmušęs E. J a n k a u s k a s . — „Šiuo me
tu viskas klostosi neblogai. Tačiau
mano ir mano komandos žaidimą
bus galima vertinti tik pasibaigus
sezonui".
„Hearts" Škotijos čempionate po
31 rungtynių turi 62 taškus. Glasgou
„Celtic" Edinburg komandą lenkia
17 taškų. Trečiąją vietą užima
Glasgou „Rangers" komanda, surin
kusi 56 taškus. Komandoms dar liko
sužaisti po septyneriais rungtynes.
,,'Celtic' komandos pavyti j a u
nebepavyks. Dabar svarbiausia at
laikyti spaudimą kovojant dėl antro
sios vietos, suteikiančios galimybę
žaisti čempionų lygos varžybose, —
pažymėjo E. J a n k a u s k a s . — Tikrai
nebus lengva".
Praėjusią savaitę „Hearts" ko
mandos vadovybė iš komandos vy
riausiojo trenerio pareigų atleido
G r a h a m Rix ir vietoj jo paskyrė tre

nerių štabe dirbusį lietuvį Valdą
Ivanauską. „G. Rix atleidimas nebu
vo lyg žaibas iš giedro d a n g a u s .
Pastarąjį mėnesį mūsų k o m a n d a
buvo 'sėdusi' — neatrodė taip galin
gai, kaip anksčiau. Kai komandoje
kažkas negerai, visada galima tikė
tis permainų, — sakė E. J a n k a u s 
kas. Naujasis komandos treneris V.
Ivanauskas — discipliną mėgstantis
treneris. Jis klube dirba nuo sezono
pradžios, tad žaidėjams neblogai pa
žįstamas. Kol kas jokių antipatijų a r
nesusipratimų nepastebėjau. J u k
siekiame vieno tikslo".
Vienas geriausių iš Lietuvos fut
bolininkų pasidžiaugė, k a d šiuo
metu geru ir pastoviu žaidimu Edin
burg komandoje pasižymi Deividas
Česnauskis, didelę pažangą d a r o
mažiau rungtyniaujantis S a u l i u s
Mikoliūnas. Ketvirtasis
„Hearts"
komandos „legionierius" iš Lietuvos
Nerijus Barasa šiuo metu gydosi
traumą ir nerungtyniauja.
E. J a n k a u s k a s sakė, k a d j i e
kartu praleidžia nemažai laisvalai
kio. „Dažnai susirenkam k u r nors
pasėdėti ir paplepėti. Kadangi orai
neleidžia poilsiauti gamtoje, e i n a m e
į kiną ar žaidžiame tenisą".
E. J a n k a u s k a s , k a l b ė d a m a s
apie 2008 metų Europos čempionato
atrankos varžybas, pasidžiaugė, jog
Lietuvos komanda turės galimybę
išbandyti jėgas su stipriomis P r a n 
cūzijos, Italijos, Ukrainos ir Škotijos
komandomis. „Likau p a t e n k i n t a s
burtais. Seniai turėjome tokių var
žovų. Geriau tokios komandos negu
kokie serbai ar kroatai", — pažymėjo
Lietuvos rinktinės puolėjas. Anot jo,
mūsų šalies futbolo gerbėjų laukia
daug gražių akimirkų. E. J a n k a u s 
kas sakė, kad kol kas su Lietuvos
rinktinės treneriais dėl naujojo at
rankos ciklo dar nekalbėjo. Futboli
ninkas sakė, kad jis padės nacio
nalinei komandai, jei n e t r u k d y s
traumos.
Pirmąsias „Euro—2008" a t r a n 
kos rungtynes lietuviai žais rugsėjo
2 dieną svečiuose su Italijos rinktine.
Rugsėjo 6 dieną lietuviai n a m u o s e
susitiks su Škotijos futbolininkais.
„Po burtų traukimo su škotais buvo
įvairių šnekų. Dabar viskas aprimo.
Tikrai bus labai įdomu susitikti su
Škotijos futbolininkais. Galbūt mums,
Škotijoje žaidžiantiems lietuviams,
tai bus vienos svarbiausių rungty
nių", sakė E. Jankauskas.
(Elta)

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
HJja,

j

First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

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

Vidaus ligos
EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts.5r6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagai susitarimą

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

irdies ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFDOLOGAS-ŠRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 77S-585-9500

A. SIREIKĄ KEIČIA LATVIS
A. BAGATSKIS
Po nesėkmingai susiklosčiusių
vyrų krepšinio Eurolygos antrojo
tarpsnio varžybų ir triuškinančio
pralaimėjimo Vilniaus „Lietuvos
rytui" iš Kauno „Žalgirio" komandos
vyriausiojo trenerio pareigų atsis
tatydino A n t a n a s Sireika. Kartu su
juo trenerių štabą paliko ir Gintaras
Krapikas. Apie atsistatydinimą A.
Sireika „Žalgirio" vadovams buvo

prabilęs jau po pralaimėjimo Pirėjo
„Olympiakos" (Graikija) komandai,
tačiau Kauno klubo viceprezidentas
Gediminas Navikauskas paprašė jis
tęsti darbą. A. Sireika „Žalgiriui"
vadovavo nuo 2002 metų, kai pa
keitė Algirdą Brazį, ir padėjo žal
giriečiams iškovoti tris LKL čempi
onų titulus (2003, 2004, 2005) bei
triumfuoti BBL čempionate (2005).
A. Sireika pakeis 39 metų buvęs
žalgirietis Ainars Bagatskis, šį se
zoną žaidęs ir treniravęs Rygos
„Barons-LU" (Latvija) krepšininkus.
Latvis „Žalgiryje" rungtyniavo du
sezonus 2004, 2005).
A. Bagatskiui talkins Kauno
„Žalgirio-Sabonio mokyklos" bei
Lietuvos jaunių (iki 18 metų) rink
tinės vyriausiasis treneris Rimantas
Grigas. Jis taps naujojo Lietuvos
čempionų vyriausiojo trenerio asis
tentu.
44-erių metų krepšinio specialis
tas buvo ilgametis dukterinės „Žal
girio" komandos strategas, koman
dai vadovavęs net dešimt metų
(1988-1992 metais ir nuo 1999-ųjų).
Šiuo metu „Žalgiryje" rungtyniauja
net aštuoni jo auklėtiniai.
(Elta)

A. Bagatskis

(Eltos nuotr.)

MES JAIS
DIDŽIUOJAMĖS
Kovo 28-osios vakare savo gim
tajame mieste Šiauliuose pagerbta
žymiausia Lietuvos šachmatininkė
22 metų Viktorija Čmilytė. Kovo 25ąją Rusijoje vykusiame pasaulio
moterų š a c h m a t ų čempionate ji
laimėjo bronzos medalį.
(Elta)

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-81)54

Viktorija C n- i ,•<
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Žingsniai į prasmingą gyvenimą
nauja dovana paaugliams

Ko ieško ir trokšta j a u n a s žmo
gus šiame gyvenime? Ar jis tik plau
kia n e š a m a s gyvenimo srovės, ar
k a r t a i s susimąsto, kokia y r a jo gy
venimo prasmė, ko jis iš tikro nori ir
siekia, k a m jis yra skirtas?
Organizacija „Vaiko vartai į
mokslą" šiomis dienomis paruošė
d a r vieną — jau ketvirtą — progra
mą savo remiamų pomokyklinių cen
trų Lietuvoje jaunuoliams. Šią pro
gramą, skirtą 13-17 metų paaug
liams, redakcinis kolektyvas pavadi
no „Žingsniai į prasmingą gyveni
mą". Kovo 26 d. ji buvo pristatyta
Pasaulio lietuvių centre įvykusiame
narių ir rėmėjų susirinkime. Tary
bos pirmininkės Ritos Venclovienės
rūpesčiu programa j a u iškeliavo į
Vilnių, k u r bus „išbandoma" ir ge
gužės 1 2 - 1 3 d. pristatyta „Vaiko
v a r t a i į mokslą" remiamų pomokyk
linių centrų vadovų ir darbuotojų
konferencijoje, Kaune.
P r o g r a m o s „Žingsniai į pras
mingą gyvenimą" pirmojoje dalyje
„Žvilgsniu į save", a p t a r i a m a s gyve
nimo t a r p s n i s nuo gimimo iki jau
nystės, č i a kalbama apie aplinką ir
sąlygas, kuriose vaikas ir paauglys
vystosi, auga, bręsta, ir kaip visa tai

jį paveikia.
Antroje dalyje, pavadintoje „Tar
pusavio santykiai", kalbama apie
bendravimą ir bendravimo būdus
šeimoje ir su bendraamžiais, apie
draugystę ir jos vaidmenį bei reikš
mę jauno žmogaus gyvenime ir apie
meilę, be kurios nėra įmanomas bet
koks visapusiškas ir prasmingas
gyvenimas. Šioje programoje meilės
temai yra skiriamas išskirtinis dė
mesys.
Trečioje dalyje,
pavadintoje
„Žvilgsniu nuo savęs į ateitį", jau
nuoliai supažindinami su trimis
„klasikinėmis" pašaukimo sritimis:
šeima, Dievui pašvęstuoju gyvenimu
ir kunigyste. Kadangi šiame gyve
nime esame pašaukti atlikti kiekvie
nam specialiai skirtą misiją, kyla
klausimas, ar stengiamės į šį pa
šaukimą deramai įsiklausyti ir
mums dovanotus talentus atpažinti?
Ar juos pakankamai stropiai puo
selėjame ir ugdome? Įsimintina, kad
kiekvieną, net ir kukliausią darbą ir
gyvenimą galima įprasminti dorai
tarnaujant artimui ir Dievui.
„Žingsniai į prasmingą gyveni
mą" programos įvade rašoma, kad
čia vadovai ir ugdytojai ras planus

/ /

Org. „Vaiko vartai j mokslą" paruoštos naujos programos paaugliams „Žings
niai į prasmingą gyvenimą" redakcinis kolektyvas. Iš kairės sėdi: Ritonė Rudaitienė, Rita Venclovienė, Aldona Kamantienė, Elena Rančienė, stovi: Birutė
Vindašienė, Rūta Šmulkštienė, Danutė Dirvonienė ir seselė Pranciška Bubelytė,
FDCJ.
Teodoro Rudaičio nuotr.

bei metodus, kuriuos pritaikydami Kauno arkivyskupijos kurijoje dir
padės jauniems žmonėms oriai ir busi Sielovados programų koordina
prasmingai eiti per gyvenimo iš tore) ir Elena Rančienė (savo kar
bandymus. Kiekviena diena gali būti jeros paskutiniuosius aštuonerius
šviesesnė ir prasmingesnė, jei bus metus buvusi Šiaulių „Sandoros"
pasirinktas „erelio skrydis" vietoj katalikiškos mokyklos direktore).
ankšto ir dulkėto „vištų gardo".
S u d a r a n t „Žingsniai į pras
Programą „Žingsniai į pras mingą gyvenimą" programą, buvo
mingą gyvenimą" daugiau kaip pus naudotasi 23-jų pasaulinio pripaži
metį atkakliai dirbdamas paruošė nimo susilaukusių autorių 27-mis
redakcinis kolektyvas: Danutė Dir knygomis ir redakcinio kolektyvo
vonienė, Aldona Kamantienė, ses. per daugelį metų įsigyta profesine ir
Pranciška Bubelytė, FDCJ, Elena pedagogine patirtimi. Leidinio vir
Pirm. Mindaugas Baukus kalbė
Rančienė, Ritonė Rudaitienė, Rūta šelį sukūrė dail. Ada Sutkuvienė.
jo apie praeitų metų nuveiktus dar
Šmulkštienė, Rita Venclovienė ir Viršelio maketuotojas — Jonas Kup
bus ir veiklą. Tai posėdžiai, susitiki
Birutė Vindašienė. Vietinių peda rys. Išleido organizacija „Vaiko var
mai su ALTu, Šeimyniniai paben
gogių grupę savo įsijungimu ir patir tai į mokslą", P.O. Box 381, Dovvners
dravimai su vaišėmis, Vasario 16timi papildė ir praturtino Lietuvoje Grove, IL 60515.
osios ir Kovo 11-osios minėjimai, Ge
aukštąjį išsilavinimą įsigijusios: ses.
dulo ir vilties šventės. 2005 m. ba Pranciška, F D C J (nuo 2001 m.
Ritonė Rudaitienė
landžio mėn. buvo išsiųsta padėkapeticija Lietuvos Respublikos prez.
Valdui Adamkui už jo nedalyvavimą
Maskvoje 60 m . Pergalės prieš
Vokietiją sukakties minėjime.
Šiaip taip „prastūmėme" žiemą.
rie yra pakliuvę į neįprastas situaci
Pirmininkas priminė ir suruoš
Nors ji negailestingai mūsų nešaldė, jas arba nukentėję, laiškai. Dukte
tas vaišes, skirtas Šv. Antano para
tačiau vis tiek labai pasiilgome
rys dažnai svarsto ir patenkina atei
pijai ir „Margutis II" paremti.
pavasario. Štai ir Šv. Velykos jau čia
nančius iš tėvynės pagalbos prašan
Pirmininkas pabrėžė, kad pag
pat.
Sesės
jau
planuoja,
ieško
naujų
čių laiškus. Ne kartą prašančiuosius
rindinis mūsų bendruomenės tikslas
receptų
kepiniams,
margina
velykai
rėmėme finansiškai ar bent prisidė
— remti visą Lietuvių Bendruo
čius. Vėl priruoš Velykų stalui gar jome jų nelaimės ar ligos atveju. Ta
menę ir Krašto valdybą. Vasario 16džiausių ir įvairiausių skanėstų. čiau be gerų žmonių pagalbos neišosios ir Kovo 11-osios progomis buvo
Kaip ir kasmet, pyragų išpardavi
siverstume. Tad kviečiame visas ge
surinkta 1,416 dol. aukų, kurios bu
mas vyks Didįjį ketvirtadienį, ba rų močiučių išaugintas šeimininkes
vo persiųstos JAV LB Krašto valdy
landžio 13 d., nuo 8 vai. ryto Name
bai. Pabaigoje M. Baukus padėkojo
prisidėti prie Šio renginio. Žinome,
valdybos nariams ir kitiems prisi
liuose (2735 W. 71st Street, Chica- kokios esate geros ir gabios. Atneš
dėjusiems nuoširdžiu darbu.
go, IL, tel. 773-925-3211). Iki šiolei šis
kite, padovanokite savo „kūrinį", mes
išpardavimas būdavo sėkmingas, tad
labai džiaugsimės ir jausime dar di
Pranešimas buvo išsamus, žmo
tikimės,
kad
ir
šį
kartą
mūsų
neap
desnį artumą. Tuo pačiu visos sesėsnės jį priėmė ilgais ir gausiais ploji
vils
dosnūs
pirkėjai.
Su
jų
pagalba
narės prašomos jau iš anksto ruoš
mais. Valdyba tiek daug nuveikė
mes galėsime toliau tęsti artimo mei
tis, nelaukiant atskirų paraginimų.
lietuvybės labui, jog neįmanoma
lės darbus.
Atneškite savo keptus pyragus, mar
visko įvardinti.
Pastaruoju metu iš Lietuvos
gintus velykaičius į Namelius trečia
Iždininko pranešimą perskaitė,
mus pasiekia mūsų sesių ir brolių, ku
dienį nuo 10 vai. ryto arba ketvir
Bronius Bikulčius, o Revizijos ko
tadienį anksti
misijos aktą — Algirdas Didžiulis.
ryte.
Abu pranešimai priimti.
Pirkėjų
Į Vidurio V a k a r ų apygardos
lauksime
su
suvažiavimą pasiūlyta trys kandida
kavos puode
tai, kurie buvo priimti.
liu, galėsite pa
Marija Remienė suteikė džiugią
buvoti,
pasi
informaciją, j o g Saulius Kuprys
svečiuoti,
susi
išrinktas „Draugo" tarybos pinninintikti su senais
ku ir paragino Cicero apylinkės lie
pažįstamais.
tuvius ieškoti naujų „Draugo" prenu
meratorių.
Linkime
v i s a m s links
F'irm M B n u k u s dar karta pa
dėkojo visiems dalyvavusiam.- ir Sei
niai'.:.-: u
Šv.
mininkei, Miku te: BiKak iena beijofl
Velykų, daug
padėjėjoms už suruoštas vaišes.
margučių ir gePabaigoje sugiedojome ..Lietuva
rot ;veikato>.
Irena
brangi".
Gelažiene
Audrone B e r n a t a v i č i e n ė

METINIS LB CICERO APYLINKES
SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, kovo 26 d., po šv.
Mišių, Šv. Antano parapijos patal
pose, įvyko LB Cicero apylinkės me
tinis narių susirinkimas. Gausiai su
sirinkę svečiai ir nariai vaišinosi ku
geliu ir saldumynais. Malonu buvo ma
tyti ir naujų veidų mūsų parapijoje.
Visiems pasivaišinus, LB valdy
ba pradėjo susirinkimą. LB Cicero
apylinkės pirm. Mindaugas Baukus
paskelbė susirinkimo atidarymą ir
p a s v e i k i n o gausiai susirinkusius.
Kun. Kęstutis Trimakas sukalbėjo
invokaciją, palaimino ir palinkėjo
visiems solidarumo.
P i r m . M. Baukus pristatė LB
Kultūros svečius — Vidurio Vakarų
apygardos pirmininkę Aušrelę Sakalaitę, L B Kultūros tarybos pirm.
Mariją Remienę ir ALTo pirmininką
Saulių Kuprį.
Aušrelė Sakalaitė įteikė Cicero

LB Cicero apylinkės pirm
Mindaugas Baukus

bendruomenei dovaną — įrėmintą
„Lietuvių chartą".
Sekr. Audronė Bernatavičienė
perskaitė praėjusių metų susirinki
mo protokolą, kuris buvo priimtas
plojimais.

Lietuvos dukterys vėl kepa pyragus
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Mielą ALFĄ, dukrą RITĄ su šeima ir artimuosius,
brangiam vyrui

AtA
VYTAUTUI BUDRIONIUI
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu ir kar
tu liūdžiu.
Eufemija E. Steponis Cibas

NAFTOS PAKAITALAI
AUTOMOBILIAMS
ZENONAS PRŪSAS
Pasaulyje nevalytos naftos iš
tekliai sparčiai mažėja, daugėjant
automobilių ne tik Vakarų Europoje,
Šiaurės, Pietų ir Vidurio Amerikoje,
bet ir Azijoje, ir net Afrikoje. Ne
betoli yra tie laikai, kada galonas
benzino kainuos ne du dolerius, bet
gal net dešimtį dolerių, laikas pra
dėti galvoti apie ateitį.
Antra vertus, vandens ištekliai
nemažėja ir namažės. Chemiškai
vanduo yra dviejų atomų vandenilio
ir vieno atomo deguonio junginys.
Vandenilis turi gana didelį energi
jos potencialą. Bet pagal dabartinę
technologiją jį atskirti nuo deguonio
reikėtų daugiau energijos, negu jos
būtų vėliau atgauta vandenilį su
deginus. Atseit, produkto vertė būtų
žemesnė, negu jo pagaminimas. Tai
neapsimokėtų ekonomiškai.
Nežinau apie vandenilio paga
minimo technologiją panaudojant
vandenį kaip žaliavą. Spėju, kad visi
šios technologijos klausimai dar
nėra atsakyti. Gal čia galėtų padėti
atominės energijos technologija? Juk
tai yra pigiausias kelias gavimui
elektros energijos, reikalingos van
dens molekulės suskaldymui į van
denilį ir deguonį. Žinau tik, kad tai
yra per mažai ištirta sritis. Ir pats
vandenilio panaudojimas, kaip ku
ras automobiliams, yra tik vaikystės
amžiaus. Pradžią jau yra padarę ita
lai, pagamindami šios rūšies automo
bilio prototipą, kurį aš pats mačiau
demonstruojamą televizijos progra
moje. Viena labai svarbi šių automo
bilių savybė yra tai, kad jie visai ne
teršia oro, nes sudeginto vandenilio
ir iš oro paimto deguonio produktas
yra vanduo - vandens garai. Taigi,
atrodo, kad automobilio variklio da
lių prototipas jau yra sukurtas. Spė
ju, kad dar daug pagerinimų bus
padaryta, pradėjus šios rūšies auto
mobilius gaminti pardavimui. Neži
nau, iš kur yra gaunamas šiam auto
mobiliui reikalingas vandenilis.
Idealus atvejis būtų, jei būtų prieita

prie to, kad vandens suskaldymas į
vandenilį ir deguonį įvyktų pačiame
automobilyje. Tada nereikėtų va
žinėti į buvusią benzino stotelę, kad
nusipirktume kuro mašinai. Galė
tum automobilio kuro baką pripil
dyti tiesiog iš savo vandens čiaupo.
Technologiją kuriant, juk kartais
reikia ir pasvajoti. Net jos didieji
išradimai kartais yra prasidėję iš
vaikiškai atrodančių svajonių.
Apie benzino vartojimo suma
žinimą, jį iš dalies pakeičiant etano
liu, jau buvau trumpai rašęs anks
čiau. Buvo minėtos dvi žaliavos
etanolio pagaminimui: mediena ir
kukurūzai. Abiem atvejais tarpinis
produktas būtų cukrus. Cukraus
pagaminimo iš kukurūzų technologi
ja jau iš yra dalies naudojama Ame
rikoje. Būtų idomu, jei kas nors apie
ją parašytų į „Draugą". Gal kartais
kai ką, iš jos būtų galima pritaikyti
ir cukraus gaminimo technologijai iš
medienos. O apie cukraus gaminimą
iš medienos šiek tiek žinau, kaip tą
būtų galima atlikti laboratorijoje.
Taip pat iš savo praktikos žinau,
koks yra ilgas kelias nuo laboratori
joje pagamintų kelių gramų produk
to iki ekonomiškai pagamintų tūks
tančių tonų fabrikuose. Spėju, kad
tai yra bandę padaryti vokiečiai
Antrojo pasaulinio karo metu. bet
nuo to buvo atsisakyta, karui pasi
baigus. Gal buvo rasta, kad šis ke
lias dar negalėjo konkuruoti su naf
ta. Gal bus kitaip, kai naftos ištek
liai išsisems.
Energijos problema, kiek tai
susieta su automobiliais, gal nebus
taip opi mano generacijai, bet ji gali
pasidaryti kritiška ateinančioms
kartoms. Bus didelis technologų po
reikis. Todėl jei aš būčiau penkio
likos ar šešiolikos metų gimnazistas
ar gimnazistė, be naujamadiškos
muzikos ir sporto daugiau susi
domėčiau ir „senamadiškais" moks
lais, pavyzdžiui: fizika, matematika
ir chemija. Nebent mėgčiau vaikš
čioti pėsčias, o ne važinėti automo
biliu.

A L T V LAIDAS
GALITE ŽIŪRĖTI
kiekvieną antradienį ir sekmadienį
nuo 7 — 8 vai. v.
Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadienį,
penktadienį 1:30-2:30 vai. p.p.
per VVFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą.
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AtA
VYTAUTAS BUDRIOMS
Mirė 2006 m. kovo 20 d., ramiai, miegodamas, sulaukęs 84
metų.
Gyveno Virginia Beach su žmona Alfonsą, dukra Rita ir
žentu Bill Cunningham, anūkais Elizabeth ir Christopher.
Gimė Kaune. Po II Pasaulinio karo emigravo į JAV.
Gyvendamas Čikagoje, dirbo Verson Alsteele Press Company inžinieriumi net 35 metus. Vytautas buvo mylimas šeimoje ir
mėgstamas draugų.
A.a. Vytautas buvo palaidotas kovo 23 d. Virginia Beach,
VA.
Mišios, mirusiajam pagerbti, bus aukojamos šeštadienį, ba
landžio 1 d., Šv. Pranciškaus koplyčioje, St. Petersburg, FL.
Vietoje gėlių aukas galite skirti Lietuvos vaikų fondui,
siunčiant Lietuvos Dukterys, c/o Vida Sabas, 4801 Osprey Dr.
South, E 202, St. Petersburg, FL 33711.
Liūdinti šeima

AtA
KAZIMIERAS JANKAUSKAS
Po ilgos, sunkios ligos, iškeliavo amžinybėn 2006 m. kovo 29
d., 7:50 v.v., sulaukęs 78 metų.
Gyveno Darien, IL.
Gimė Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnūs Algis su žmona Darlene,
Kęstutis su žmona Cheryl, dukterys Gražina ir Rūta, anūkai
Daniel, Michael bei kiti giminės Lietuvoje.
A.a. Kazimieras 20 metų priklausė Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos chorui.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 2 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 v.v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy., Palos Hills, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 3 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misiją, kurioje 10 vai, ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.
Po Mišių a.a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410,
www.palosgaidasfh.com

Nepaprastos energijos ir entuziazmo, mūsų mielai
draugei

AtA
ELENUTEI MAŽEIKIENEI
mirus, reiškiame širdingiausią užuojautą dukrai
JŪRATEI, sūnui GEDIMINUI, broliui KĘSTUČIUI
ir jų šeimoms.
Vidmantas ir Nijolė Raišiai
Rasa Raišytė ir Stefe Liffik
Victoras ir Laura Raišiai
Antanas ir Aldona Minelgai
Zita Zvirzdienė ir vaikai
Dalia Lapatinskas Hagan
Povilas ir Birutė Gyliai
Vytautas Lapatinskas

Jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms!
••
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APYLINKĖSE
• Režisierius Kęstutis N a k a s su paaukotas PLC. Apie dalyvavimą
savo studentais stato XIX a. avan prašome pranešti Pauliui Majauskui
gardinio prancūzų dramaturgo Alf- tel. 630-988-1062, e-paštu: p m a red Jarry pjesę „Karalius Ubas" jauskas@gmail.com arba Tadui Kul(„The Ubu Plays"). Balandžio 1 d. biui tel. 708-447-7121, e-paštu: kul7:30 vai. v., balandžio 2 d. 2:30 vai. bis@sbcglobal.net
p.p. spektaklis bus rodomas Roose• B a l a n d ž i o 8 d., š e š t a d i e n į , 4
velt universiteto O'Malley teatre,
431 S. VVabash, Chicago, (7 aukš vai. p.p. Čiurlionio galerijoje J a u n i 
tas).
Norintys užsisakyti bilietus, mo centre atidaroma paroda, skirta
prašome skambinti tel. 312-341- Lietuvių operos 50-mečiui paminėti.
Kviečiame visus į parodos atidarymą.
3831.
• A r t ė j a n t Kristaus kančią mi
ninčiai Didžiajai savaitei su Velykų
prisikėlimo viltimi prisiminsime
mūsų Išganytoją ir Jo Motiną Ži
dinio pamaldose, šv. Mišių aukoje ir
rožinyje, šeštadienį, balandžio 1 d.,
8 vai. r. Palaimintojo J. Matulaičio
šventovėje Lemonte. Visi nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti pamaldose.
• B a l a n d ž i o 2 d., s e k m a d i e n į ,
Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos Mozerio salė
je, tuoj po 10 vai. r. lietuviškų šv.
Mišių, 20-os kuopos sąjungietės ruo
šia skanius lietuviškus pietus. Ga
lėsite išmėginti laimę loterijoje. At
vykdami paremsite Moterų sąjun
gą. Lauksime visų.
• J a u n i m o c e n t r o kavinėje ba
landžio 2 d., sekmadienį, po šv.
Mišių 12 vai. p.p. bus rodomas fil
mas iš Lietuvos "„Žvilgsnis į paš
vęstąjį gyvenimą". Žiniasklaida daž
nai piešia gyvenimą Lietuvoje tam
siomis spalvomis. Šis filmas ats
kleis, kad Lietuvoje yra daug gėrio ir
šventumo. Filmą pristatys seselė
Pranciška iš Palaimintojo J. Matu
laičio misijos. Jaunimo centro valdy
ba kviečia visus pasižiūrėti šio filmo.
• Š į sekmadienį, balandžio 2 d.,
po 10:30 vai. ryto šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL, 60629, vaikučiams bus
proga marginti velykinius mar
gučius, kuriuos Šv. Velykų rytą jie
galės nunešti prie altoriaus. Kvie
čiame šeimas su vaikais dalyvauti
šv. Mišiose, o po jų rinktis j parapi
jos salę. Ten pat galėsite ir pa
pietauti. Tel. pasiteiravimui: 773968-4251 (Vilija Garbonkienė).
• M o n t e s s o r i m o k y k l ė l ė „Žibu
rėlis" balandžio 8 d. 7 vai. v. kviečia
į puotą „Juoda-balta" PLC Fondo
salėje. Vietas užsisakyti galite
paskambinę tel. 708-224-9124 (Lora
Mikužienė).
• B a l a n d ž i o 7 d. PLC Bočių me
nėje, 14911 127th Street, Lemont,
IL, nuo 6:30 vai. v. iki 9 vai. v. vyks
šachmatų vakaras. Kviečiame visus
— vaikus ir suaugusius. Atsineškite
savo šachmatų lentas. Pravesime
draugišką turnyrą. Įėjimas: suau
gusiems — 8 dol., vaikams iki 12
metų — 5 dol., šeimai — 20 dol. Bus
užkandžiai. Surinktas pelnas bus

PAGUODOS TELEFONAS

1 866 438 7400

• Sakralinės muzikos k o n c e r t a s
„Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai" Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje, 14911 127th Street, Le
mont, IL, įvyks balandžio 9 d., sek
madienį, 1:30 vai. p.p. Ruošia LB
Lemonto apylinkės valdyba.
• B a l a n d ž i o 9 d. tuoj po 10:30 vai.
r. šv. Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje
Jaunimo centro (5620 S. Claremont
Ave., Chicago) Moterų klubas (pirm.
Anelė Pocienė) kviečia visus atvykti
į jų rengiamus tradicinius Velyki
nius priešpiečius. Savo apsilankymu
paremsite tėvus jėzuitus ir J a u n i m o
centrą.

Lietuvių dailės nauzieju§e P t £ . asarlc 2č d. vyko dr. Vytauto Čer
niaus knygos .Žmogaus vystymosi kelias pristatymas, jame dalyvavo
knygos autorius Po pristatyme buvo trumpas koncertas
Indrės Tijūnėiienės nuotraukoje: vakaro dalyviai tš kairės: pianistė

Oitvija Urbonaitė dr Vytautas Ceratos v soiistė Nijolė Penikaitė.
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• Lietuvos D u k t e r ų d r a u g i j o s
ruošiamas velykinių pyragų ir mar
gučių išpardavimas įvyks balandžio
13 d., Didįjį ketvirtadienį, nuo 8 vai.
r. Nameliuose, 2735 W. 71st Street,
Chicago, IL 60629, tel. 773-9253211. Dukterys maloniai kviečia
visus ir visas apsilankyti ir įsigyti
skanumynų Šv. Velykų stalui.

į
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• A L R K Moterų sąjungos 3 k u o 
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai.
p.p. šaukia kuopos narių metinį
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629. Bus kavutė.
• A r k i v y s k u p a s Mečislovas Rei
nys — tikėjimo kalinys. Jo dvasin
gumą ir kankinio už tikėjimą gyve
nimą mums nušvies viešnia iš Lie
tuvos, istorikė dr. Aldona Vasiliaus
kienė. Balandžio 22 d., šeštadienį, 4
vai. p.p. ji dalyvaus dvasinės atgai
vos popietėje, kurią rengia JAV LB
Kultūros taryba, ALTas ir Romos
katalikų federacija. Kviečiame visus
atvykti į Balzeko lietuvių kultūros
muziejų.

ARTĖJA ŠV. VELYKOS,
reikia pasveikinti draugus,
gimines. Gera išeitis —
nusiųsti jiems sveikinimo
atviruką.
„Draugo" knygynėlyje
galite nusipirkti lietuviškų
atvirukų. Kaina — 1 dol.
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• Š v . Velykų dieną, b a l a n d ž i o
16 d., 1 vai. p.p. PLC didžiojoje salė
je vyks Šeimos Velykų šventė. Po
pietėje dalyvauja aktorė iš Lietuvos
Virginija Kochanskytė, seselė P r a n 
ciška, dainininkė Audronė Simanonytė, šoks Vaikų šokio teatras. Ma
žųjų su margučiais lauks Velykė ir
jos palyda, „Bravo" kavinė ruoš
šventinius pietus, kun. A. Paliokas,
SJ, pašventins Velykų stalą. Kvie
čiame šeimas dalyvauti Velykų
šventėje. Vietas galite užsisakyti
paskambinę telefonu 630-964-5965.
• B a l a n d ž i o 22 d., s e k m a d i e n į ,
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd.,
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją K a u p a i t ę ,
minint jos mirties (1940 m.) me
tines. J a u 15 metų kas mėnesį a t n a 
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti į šias šv. Mišias. Po šv. Mišių
— kavutė ir pabendravimas. Tel.
pasiteiravimui: 773-776-1324.
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Knygynėlio adresas:
4545 W. 63 rd Street,
Chicago, IL 60629.
Tel. pasiteiravimui:
773-585-9500.

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.

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift ir
„Nijole Lucia Hair Salon" , 5955 W.
87th Street, Oak Lawn, IL, balan
džio 30 d., sekmadienį, nuo 10 vai. r.
iki 5 vai. v. rengia grožio dieną „A
Beauty and Wellness Event". Visos
lėšos, surinktos tą dieną už plaukų
kirpimą, manikiūrą, masažą ir kitas
procedūras bus skiriamos Lithuanian
Mercy Lift pravedamai prevencinei
krūties vėžio programai. Tel. pasitei
ravimui: 708-422-5799 arba galite
rašyti: allison5204@sbcglobal.net
• Aštuntosios lietuvių dainų
šventės proga yra ruošiamas spal
vingas, iliustruotas leidinys, kuris
apibūdins šventę, repertuarą ir su
pažindins su dalyvaujančiais šventė
je chorais. Leidinys bus platinamas
Dainų šventės metu, liepos 2 d.,
,,UIC Pavilion". Kviečiame visus
siųsti savo sveikinimus, reklamas,
kurias norite patalpinti šiame lei
dinyje. Prašome sveikinimus ir skel

Skelbimų skyriaus
tel.

1-773-585-9500

bimus įteikti iki gegužės 1 d. Savo
p a r a m a prisidėsite prie Dainų šven
tės pasisekimo. Daugiau informaci
jos galite rasti: www.dainusvente.
org arba kreiptis į Vaivą Marchertienę (vaiva@dainusvente.org Tel.
773-539-1476)
• J a u n i m o centro aukotojų są
raše įsivėlė klaida. Vytautas Janu
laitis centrui paaukojo 146 dol. Jau
nimo centras atsiprašo už klaidą ir
yra dėkingas už dosnią auką.

Balandžio 2 d.,
sekmadieni,
2 vai. nakties
įvedamas vasaros laikas.
Neužmirškite laikrodžio
rodykles pasukti 1 vai. j priekį.

