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Opozicija nori atstatydinti Seimo pirmininką 

Artūras Paulauskas 

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) — 
Seimo opozicija ketvirtadienį surin
ko 29 parlamentarų, remiančių ne
pasitikėjimo Seimo pirmininku Ar

li . Danisevičiaus (Efendi) nuotr. 

tūru Paulausku iniciatyvą, parašus. 
Būtent tiek jų — penktadalio 

Seimo narių — parašų reikia, kad 
pasiūlymas dėl Seimo pirmininko at- Seimo statuto 217 straipsnio nuo 

statydinimo būtų svarstomas. Para
šai dar teberenkami. 

Opozicija jau yra parengusi ir 
nutarimo projektą dėl A. Paulausko 
atleidimo iš Seimo vadovo pareigų, 
kuriuo taip pat siūloma laikinai pa
vesti eiti Seimo pirmininko pareigas 
Česlovui Juršėnui. 

Siūlyme atleisti A. Paulauską iš 
pareigų reiškiamas parlamentarų 
susirūpinimas dėl paaiškėjusių 
skandalingų Seimo kanceliarijos 
darbo faktų, taip pat įsitikinimas, 
kad tai yra šešerius metus tebesitę
siančio ydingo vadovavimo Seimui 
pasekmė. 

Projekte primenama Seimo sta
tuto nuostata, kad Seimo pirminin
kas vadovauja Seimo darbui. 

„Būdami įsitikinę, kad Seimo 
pirmininkas vadovaudamas Seimo 
darbui neužtikrino tinkamo Seimo 
ir Seimo kanceliarijos darbo", — 
opozicijos parlamentarai, remda
miesi Konstitucijos 75 straipsniu, 
reiškia nepasitikėjimą Seimo pirmi
ninku A. Paulausku ir, remdamiesi 

Prezidentas 
nusivylė 

AT vadovu 
Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus prara
do pasitikėjimą Aukščiausiojo Teis
mo pirmininku Vytautu Greičiumi. 

„Prezidentas pareiškė, kad pra
randa pasitikėjimą V. Greičiumi ne 
tik kaip teisėju, bet ir žmogumi. Pre
zidentą labai nuvylė AT pirmininko 
didelis įsitikinimas, kad jis yra vie
nas teisus šioje abejotinoje teisėjo 
Valento Margevičiaus skyrimo isto
rijoje", — sakė prezidento atstovė 
spaudai po V. Adamkaus susitikimo 
su V. Greičiumi. 

Ji sakė negalinti atsakyti, ar ša
lies vadovas reikalaus V. Greičiaus 
atsistatydinimo. 

Ketvirtadienį Aukščiausiajame 
Teisme surengtoje spaudos konfe
rencijoje V. Greičius teigė, jog prezi
dentas Teismų tarybos kai kurių na
rių buvo suklaidintas. 

„Manau, kad prezidentas pata
rėjų yra suklaidintas, patarėjai pa
teikė prezidentui melagingą infor
maciją ir prezidentui suformavo ne
tinkamą nuomonę", — sakė V. Grei
čius. 

V. Greičius sakė, jog prezidentui 
melavo ir Teismų tarybos nariai. 

AT pirmininkas vylėsi, kad susi
pažinęs su medžiaga prezidentas V 
Adamkus pakeis savo nuomonę. 

Prieš susitikimą su V. Greičiumi 
V. Adamkus priėmė kelis Teismų ta
rybos narius, kurie patvirtino, kad 

Nukelta į 6 psl. 

Praradę pilietybę, 
Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) 

— Lietuvos pilietybę į kitos valsty
bės iki 2003 metų, kuomet galiojo 
dvigubą pilietybę draudęs įstaty
mas, iškeitę asmenys galės ją susi
grąžinti. 

Seimas ketvirtadienį priėmė Pi
lietybės įstatymo pataisą, kuria su
teikiama teisė dėl pilietybės grąži
nimo kreiptis asmenims, ją praradu
siems dėl draudimo turėti dviejų ša
lių pilietybes. 

„Tai leidžia tiems žmonėms 

ją susigrąžinti 
kreiptis dėl dvigubos pilietybės, tai 
yra Lietuvos pilietybės atstatymo, 
nes pagal tuo metu galiojusį įstaty
mą jie jos neteko", — sakė pataisas 
Seime pristačiusi Žmogaus teisių ko
miteto narė Laima Mogenienė. 

Iki 2003 metų Lietuvoje galiojęs 
įstatymas draudė turėti dvi piliety
bes, tad Lietuvos piliečiai, tuo metu 
įgiję kitos valstybės pilietybę, Lietu
vos pilietybės neteko. Vėliau įstaty
mas pakeistas, suteikiant teisę tu
rėti dvigubą pilietybę. 

A. Kregždė traukiasi savo noru 
svarstyti skubos tvarka, tačiau par
lamentas tam nepritarė. 

Svarstant skubos tvarka, spren
dimas dėl A. Kregždės atleidimo iš 
kanclerio pareigų jo paties prašymu 
būtų priimtas dar ketvirtadienį. 

Skandaluose dėl piktnaudžiavi
mo tarnybine padėtimi paskendu
sios kanceliarijos vadovas atsistaty
dinimo prašymą motyvavo liga. 

A. Kregždė pastarąsias kelias 
dienas guli sostinės Santariškių kli
nikose, jam buvo atlikta operacija. 

Parlamentarai ypatingos skubos 
atsisakė motyvuodami, jog, spręsda
mi dėl A. Kregždės atsistatydinimo, 
norėtų išgirsti paties kanclerio pa
aiškinimus dėl kanceliariją sudrebi
nusio „privilegijų" skandalo. 

Seimas ketino svarstyti A. 
Kregždės atleidimą iš pareigų dėl 
netinkamo jo vadovavimo, tačiau, 
gavus atsistatydinimo prašymą, siū
lymo atleisti kanclerį atsisakyta. 

Arvydas Kregždė 
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) — 
Seimas ketvirtadienį pradėjo svars
tyti parlamento kanclerio Arvydo 
Kregždės atsistatydinimo prašymą. 

Nutarimui, kuriuo patenkina
mas A. Kregždės atsistatydinimas, 
pritarus po pateikimo, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas jį siūlė 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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statomis, siūlo atšaukti A. Paulaus
ką iš Seimo pirmininko pareigų. 

Minįmi Konstitucijos ir Seimo 
statuto straipsniai numato, kad Sei
mo skirti ar rinkti pareigūnai atlei
džiami iš pareigų, kai Seimas visų 
Seimo narių balsų dauguma pareiš
kia nepasitikėjimą. Taigi, A. Pau
lauskui atleisti iš pareigų slaptu 
balsavimu reikėtų 71 parlamentaro 
pritarimo. 

Iš viso Seime yra 141 parlamen
taras. Nukelta \ 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Religinis atgimimas juda 
vangiai. 
Religijos laisvės 
problemos. 
Mūsų jaunimas ir centrai. 
Susipažinkime. 
Vokietijos LB Tarybos 
suvažiavimas. 
VLB pareiškimas dėl 
Vasario 16 gimnazijos. 
Įvairios sporto žinios. 
Kalbos kertelė — dalyviai. 
Lietuviai Čikagos 
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SPORTO APŽVALGA 

Įvairios sporto žinios 
Paruošė Ed. Šulaitis 

BAIGĖSI ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
LYGOS SEZONAS 

Balandžio 1 d. Lemonte buvo 
žaisti paskutiniai Čikagos LKL pir
menybių reguliaraus sezono susitiki
mai. Juose svarbų laimėjimą pasie
kė „Radviliškio" komanda, kuri 
nugalėjusi buvusius čempionus — 
„Alytaus" krepšininkus 49:39, iš
kovojo I vietą (14 pergalių, 2 pralai
mėjimai). Antraisiais liko „Alytus" 
(13-3); III vietoje — „Aukštaitija" 
(12-4); IV — „Lituanica". 

Iš viso varžėsi 12 komandų, ku

rių pirmosios aštuonios tęs kovas 
atkrentamosiose varžybose. 

Balandžio 8 d. ČLKL ruošia 
„visų žvaigždžių" dieną. Čia bus tri
taškių metimo konkursas, kamuolio 
dėjimo iš viršaus varžybos ir kt. 
Vakaro programos pabaigoje žiū
rovai pamatys Čikagos „Žalgirio" 
krepšininkus, žaidžiančius prieš 
ČLKL žaidėjų rinktinę. Pradžia 5 
vai. vak., Lemont Parkų distrikto 
pastate. 

FUTBOLO LAUKO PIRMENYBIŲ SEZONAS 
Rodos, neseniai baigėsi salės 

futbolo žaidynės, kuriose „Litua-
nicos" futbolininkams nelabai sekėsi 
— jie užėmė priešpaskutinę (9-ąją) 
vietą ir turėjo atsisveikinti su 
„major" divizija. 

Balandžio 2 d., pagal tvarkaraš
tį, turėjo prasidėti pirmenybių se
zonas lauke. „Lituanicos" vyrai dar 
nesijautė tinkamai pasiruošę šiai 
ankstyvai pradžiai, todėl buvo pa
tenkinti, kad į varžybų vietą Cicero 
mieste neatvyko visi teisėjai (pa
sirodė tik vienas) ir oficialios rung
tynės nebuvo žaidžiamos. Vyko tik 
draugiškas susitikimas, kurį laimėjo 
lenkai iš „Polonia" klubo 7:1. Ka
dangi buvo suspenduotas lietuvių 
komandos vartininkas, o jo vietą 
užėmęs, nelabai veiksmingai darbą 

atliko, todėl lietuviai pralaimėjo. 
Beje, už neleistinus veiksmus 

prieš teisėją paskutinėse salės futbo
lo rungtynėse buvo suspenduoti 3 
„Lituanicos" futbolininkai, be kurių 
ateityje reikės išsiversti. Taip pat 
klubui paskirta nemaža piniginė 
bauda, tad ateityje mūsų vyrai turės 
pagalvoti apie pasipriešinimo prieš 
teisėją galimas pasekmes. 

Būsimos pirmenybių rungtynės 
„Metropolitan" lygoje numatytos ba
landžio 9 d. „Legovia" aikštėje, 
Yorkville, IL. Varžovų komanda yra 
viena iš silpnesnių, tačiau ir prieš ją 
reikės rimtai pakovoti, norint pel
nyti taškus. Lietuviai žais 3 vai. p.p. 
Prieš tai rungtyniaus rezervinė vie-
nuolikė. 

ARTĖJA S. AMERIKOS ŽAIDYNES ČIKAGOJE 
2006-ųjų m. — 56-ąsias iš eilės 

— Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynes rengia lietuvių fizinio auk
lėjimo ir sporto sąjunga, vykdo Či
kagos ASK „Lituanica" ir LSK „Žal
giris". Žaidynės vyks Čikagoje ge
gužės 19-21 d. Jų programoje nu
matomos krepšinio, tinklinio, plau

kimo, šachmatų ir stalo teniso var
žybos. Daugiausia komandų laukia
ma krepšinio varžybose. 

Krepšinio ir tinklinio komandas 
registruoja dr. Donatas Siliūnas, tel. 
630-852-3204. Išankstinę registra
ciją reikia atlikti iki balandžio 15 d. 
imtinai. 

IV LIETUVOS TAUTINE OLIMPIADA 
Kaip praneša Lietuvos sporto 

vadovybė, šią vasarą, birželio 29 -
liepos 2 d., Panevėžyje rengiama IV 
Lietuvos tautinė olimpiada. 

Pirmoji olimpiada suruošta 1938 
m. Kaune. Antrosios reikėjo laukti iki 
1998 metų (ji vyko taip pat Kaune). 

Trečioji buvo 2002 m. Šiauliuose. 
Į šių metų olimpiadą įtraukta 19 

sporto šakų. Registracija jau prii
mama, reikia kreiptis ei. laišku: 
paketuras@one.lt 

Žaidynių atidarymas vyks birže
lio 30 d. Panevėžyje. 

„CHICAGO BULLS" LAIMĖJO 
SONGAILA NEŽAIDĖ 

Dar gerokai prieš balandžio 4 d. 
United Center arenoje vykusias 
krepšinio rungtynes tarp „Chicago 
Bulis" ir „Indiana Pacers", Čikagos 
Lietuvių krepšinio lyga ir „Žalgirio" 
klubas organizavo „masinį krepšinio 
sirgalių susibūrimą", ne tiek dėl 
„Bulis" komandos apskritai, kiek dėl 
labai populiaraus lietuvio, šios Ko
mandos pirmamečio žaidėjo. Da
riaus Songailos. 

Lietuviai ne tik išpirko apie 
3,000 bilietų į šias žaidynes, bet r ai p 
pat pasipuošė trijų spalvų marški
nėliais (kiekvienas su bilietu gavo 
geltonos, žalios ar raudonos spalvos 
marškinėlius): susodinti vienoje vie
toje, jie sudarė didžiulę ir labai 
ryškiai matomą lietuvišką trispalvę. 
Nors Dariaus Songailos dėl patirto 
sužeidimo aikštėje nebuvo, mūsų 
tautiečiai vis tiek palaikė „Bulis" 
komandą, kas, be abejo, prisidėjo 
prie jų laimėjimo prieš „Pacers" 
102:96 (kaip žinome, šiemet „Bulis" 
komandai NBA sezono pirmenybėse 
nelabai sekasi). 

Į lietuvių grupę keliskart dė
mesį atkreipė ir rungtynių pranešė
jai, pradžioje nesusigaudę, kokiai 
tautybei jie priklauso, kieno ta ryš
kiaspalvė vėliava, kokia kalba jie 
dainuoja ir skanduoja. Pagaliau 
„paslaptis" paaiškėjo ir, nors Son
gaila nežaidė šiose varžybose, jis — 
ir lietuviai — gavo nemažai dėmesio. 
Reikia tik sveikinti Čikagos Lietuvių 
krepšinio lygą už tokios veiksmingos 
demonstracijos suorganizavimą. 

P.A. 
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Sportas UETUVOJE 

Iškovojo trečiąją 
pergalę 

Lietuvos dviratininkas Raimon
das Rumšas, atstovaujantis Italijos 
komandai „Parkpre - Guru - Seile 
Italia", Italijoje laimėjo 10-ąsias 
mėgėjų lenktynes „Gran Fondo 
Selele Italia". Tai — trečioji 34 me
tų lietuvio pergalė šį sezoną. R. 
Rumšas 155 km nuvažiavo per 4 vai. 
3 min. 58 sek. ir artimiausią varžovą 
aplenkė 2 min. 39 sek. 

Vladimir Smirnov („Bianchi -
Pennelli Cinghiale", +4.52) finišavo 
ketvirtas, o Drąsutis Stundžia 
(„Mercedes - Benz Seile Italia", 
+4.53) — dešimtas. 

Iš viso klasifikuoti 1,448 dvira
tininkai. 

ELTA 

2006 m, ŠALFASS-gos jaunučių krepšinio pirmenybės 
Kaip jau anksčiau skelbėme, 

2006 m. Š. Amerikos lietuvių jau
nučių krepšinio pirmenybės įvyks 
2006 m. gegužės 27 ir 28 dienomis, 
Toronte, Ont. Kanadoje. Vykdo — 
Toronto PPSK „Aušra". Pirmi
ninkas Raimundas Paškauskas. 

Varžybos numatomos vykdyti 
šiose berniukų ir mergaičių klasėse: 
B (1990—1991 m. gimimo), C 
11992—1993 m.), D (1994—1995 m.), 
E (1996—1997 m.) ir F „molekulių" 
(1998 m. gim, ir jaunesnių). F „mo
lekulių" ir galbūt E klasėse koman
dos bus mišrios. 

Dalyvauti kviečiami visi 
ŠALFASS-gos klubai ir kiti lietuvių 
sporto vienetai, atlikę 2006 m. re-
gistrciją ŠALFASS-goje. Komandų 
skaičius neapribotas visose klasėse. 
Jaunesnių klasių žaidėjams yra lei
džiama kartu žaisti ir vyresnėse 
klasėse, kiek laiko ir vietos sąlygos 
leidžia. Mergaitėms leidžiama žaisti 
berniukų komandose, tačiau ne 
atvirkščiai. 

Išankstinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki 2006 
m. balandžio 20 d. imtinai, šiuo ad
resu: Raimundas Paškauskas, 159 

Evelyn Ave., Toronto ON M6P 2Z6, 
Canada. Tel: 416-604-9261; E-mail: 
rpask@sympatico.ca 

Po išankstinės registracijos bus 
paskelbta galutinis varžybų for
matas, mokesčiai, galutinės regis
tracijos terminas ir kitos detalės. 

Platesnę informaciją gauna 
sporto klubai. Viešbučių ir kitą in
formaciją pateikia rengėjai. Visais 
reikalais kreiptis į Raimundą Paš-
kauską. 

ŠALFASS krepšinio komitetas 
ŠALFAAS centro valdvba 

„Chicago Bulis" krepšinio komandos 
žaidėjas Darius Songaila mielai bend
rauja su lietuviais — Indrės Tijūnėlie-
nės nuotraukoje jį matome duodant 
autografus Čikagos lit. mokyklos mo
kiniams, atsilankiusiems į žaidynes 
United Center arenoje. 
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RELIGIJOS LAISVES 
PROBLEMOS 

SES. ONA MIKAILAITE 

Religijos la i svė — 
v i suot inė vertybė? 

Nūdien pasaulinėse žiniose pa
garsėjo Afganistano pilietis, buvęs 
musulmonas ir prieš 16 metų tapęs 
krikščioniu. Jo pa tekimas mirties 
pavojun dėl šio apsisprendimo pa
saulio dėmesin iškėlė vis aštrėjan
čias religijos laisvės įgyvendinimo 
problemas. 

Abdul Rahman tik per plauką 
išvengė mirties bausmės, musulmo
nų Aukščiausiojo teismo jam taiko
mos už atsimetimą nuo Islamo ti
kėjimo. JAV krikščionių grupės, su
žinojusios apie jo padėtį , sujudo 
Baltuosius rūmus apipilt i prašy
mais. Netrukus užsienio reikalų mi
nistrė Condoleezza Rice stipriai pa
ragino Afganistano prezidentūrą 
Hamid Karzai gelbėti Rahman. 
Daugelis amerikiečių pasipiktino, 
jog jų karių gyvybės aukomis išlais
vintas Afganis tanas nepripažįsta 
religijos laisvės principo, taip aukš
tai vert inamos Amerikoje. Įvykis 
dramatiškai išryškino vis gilėjančią 
prarają t a rp Is lamo pasaulio ir 
Vakarų kraštų. 

JAV valstybės depar tamento 
Tarptautinės religijos laisvės tarny
ba — vienintelė tokia įstaiga pa
saulyje — kasmet išleidžia plačios 
apimties pranešimą apie tarptauti
nius religijos laisvės pažeidimus. 
Prez. George W. Bush yra pareiškęs, 
jog religijos laisvės teisė neginčija
ma, nes ,,ši laisvė yra ne Amerikos 
dovana pasauliui, bet Dievo dovana 
kiekvienam žmogui..." Jo įsitikinimu, 
tuo ir remiasi amerikiečių pastangos 
padėti pasaulio žmonėms, kad visur 
būtų į tvir t inta religijos laisvė ir 
visiems būtų garantuojama geresnė, 
šviesesnė ir taikesnė ateitis. 

Kinija p a s i ž y m i religijos 
persekioj imu 

Kinijos valdžia nuo 1949 m. 
sistemingai varžo savo piliečių re
ligijos laisvę politiniais sumetimais. 
Kinijoje registruojamos ir kontro
liuojamos visos religijos bei religi
nės organizacijos. Pogrindinių reli
ginių bendruomenių — krikščionių, 
musulmonų, budistų — nariai ir va
dovai sekami, persekiojami, areštuo
jami, ir siunčiami į darbo lagerius. 

Kinijoje gyvena 12 mln. katali
kų, kurie daugiau kaip 50 m. kenčia 
persekiojimus bei valdžios spaudimą 
nutraukti ryšius su Roma ir šventuo
ju sostu. Skaudi pasekmė — kata
likų vyskupijų atskil imas nuo Ro
mos. Tik 2005 m. konsekruotas pir
mas Shanghai ( labiausiai vaka
rietiškas miestas) vyskupas su šven
tojo Tėvo aprobatu ir su Kinijos val
džios patvirtinimu. 

Užėmusi Tibetą, Kinija pradėjo 
žiauriai persekioti vietinius budis
tus ir tą persekiojimą tęsia. Daug 
budistų vyrų ir moterų vienuolių 
nuteisti ilgalaikėms kalėjimo baus
mėms už nepasidavimą „patrio
tiniam perauklėjimui". Prez. Bush 
ir dr. C. Rice pakartot inai reikalau
ja, kad Kinijos valdžia baigtų religi
jos laisvės varžymą, grasindami 
ekonominėmis sankcijomis. Tarp
tautines religijos laisves tarnybos ;r 
JAV ambasadų darbuotojai stengiasi 

persekiojamiems pagelbėti, reika
laudami suteikti žinių apie suimtų 
tikinčiųjų likimą. 

Religija kitose komunistų 
valdomose šalyse 

Fidel Castro valdomoje Kuboje, 
nepaisant ten apsilankiusio popie
žiaus Jono Pauliaus II prašymo, to
liau vykdoma religijos priespauda. 
Katalikų Bažnyčia negali laisvai 
veikti: kunigai, vienuoliai ir veik
lesni pasauliečiai sekami. Neleidžia
ma naujų bažnyčių statyti nei ap
griuvusių remontuoti. Tikintieji pri
versti pamaldoms rinktis privačiuo
se namuose, kur juos infiltruoja val
džios sekliai. 

Šiaurės Korėjoje iš viso nėra jo
kios religijos laisvės. Piliečiams 
draudžiama lankytis bet kokiose 
pamaldose. Mažos religinės organi
zacijos veikia su didele valdžios kon
trole, ir tai toleruojama tik propa
gandos tikslais. Tikintieji krikščio
nys suimami ir kankinami vien už 
Šventojo Rašto skaitymą. 

Vienintelis komunistų valdomas 
kraštas, kur religijos laisvės padėtis 
yra pagerėjusi, tai Vietnamas. Nuo 
prancūzų valdymo laikų čia yra iš
likę nemažai katalikų, yra ir kitų 
krikščionių. Bažnyčios hierarchija 
privalo gauti valdžios leidimą svar
besniems veiksmams, pvz., kunigų 
skyrimui ir parapijų veiklai, bet su 
tais apribojimais gali veikti. 

Religija posovie t in iuose 
k r a š t u o s e 

Rusijoje vienintelė valdžios pri
pažinta tradicinė religija yra Orto
doksų Bažnyčia. Stačiatikių dvasi
ninkai skelbia, jog ši yra vienintelė 
tikroji Rusijos Bažnyčia. Į kitų reli
gijų veiklą žiūrima kaip į pasikėsi
nimą prieš rusų tautinę bei dvasinę 
tapatybę. 

Daugelį amžių Rusijoje veikusi 
Katalikų Bažnyčia iki šiol negauna 
„tradicinės" religijos statuso, ji laiko
ma sekta. Katalikų Bažnyčios ryšiai 
su Ortodoksų Bažnyčia tebėra sudė
tingi. Rusijoje veikia 4 katalikų vys
kupijos, įskaitant ir Maskvos arkivys
kupiją. Miestuose katalikai gali susi
burti parapijose, tačiau, kiti yra iš
sisklaidę po didžiulius Rusijos plo
tus. Sankt Peterburge veikia katali
kų kunigų seminarija, įkurta 1879 m., 
bet sovietų valdžios uždaryta 1917 
m., vėl pradėjusi veikti 1992 m. Per
nai čia studijavo 55 klierikai, ruošda
miesi kunigiškam darbui Rusijoje. Jų 
80 proc. yra kitataučiai, ne rusų kilmės. 

Vyskupo Wert vadovaujama 
Rusų katalikų vyskupų konferenci
ja daro dideles pastangas bendra
darbiauti su Ortodoksų Bažnyčia. 
Katalikų apaštalavimą stačiatikių 
dvasininkai vadina „vogimu" para
pijiečių nuo jų bažnyčių. Preziden
tas Vladimir Putin ne kartą yra ap
gynęs Rusijos Katalikų Bažnyčią 
nuo stačiatikių išpuolių. 

Rusijos Katalikų Bažnyčios vys
kupų konferencijos gen. sekretorius 
Igor Kovaleski Maskvos radijui 
„Echo Moskvy" yra paskelbęs, jog 
Rusijos valdžia nevaržo religinių 
mažumų laisvės. 1997 m. išleistas 
gan prieštaringas „Sąžinės laisvės ir 
asociacijos"' įstatymas geroka; ribo-
a reliL'iruu mažumu r ei?''.- Sibire 

DANUTE BINDOKIENE 

Religinis atgimimas juda 
vangiai 

Sovietų okupacijos dešimtme
čiais mus stebindavo lietuvių 

tautos nepalaužiamas ryžtas kovo
ti už tikinčiųjų teises, nepaisant 
ateistinio režimo taikomų bausmių 
už viešą tikėjimo išpažinimą, baž
nyčios lankymą, sakramentų priė
mimą, net kryželio ant kaklo dė
vėjimą. Apie tai skaitydami „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kose", jautėme nepaprastą pagar
bą savo tautiečiams. Mums jie 
priminė pirmuosius krikščionis, 
nepabūgusius mirti kankinio mir
timi už teisę išpažinti Kristų. 

Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, kai galėjome laisvai susitik
ti su savo tautiečiais ir apsilankyti 
tėvynėje, pamatėme kitą religinio 
gyvenimo vaizdą: daug tuščių baž
nyčių, daug dvasininkų, kurie la
biau rūpinosi tų bažnyčių pastatų 
restauravimu, kaip tikinčiųjų dva
sinio gyvenimo atgaivinimu, krikš
čioniškų vertybių įdiegimu, ypač 
jaunuomenei. Nereikia tad dabar 
stebėtis, kad lietuviai ieško tos 
dvasinės atgaivos egzotiškose ša
lyse bei religijose — Indijoje, Ti
bete, įvairių sektų ir kultų gretose. 
Juk žmogus yra iš esmės dvasinė 
būtybė ir pasaulio džiaugsmai il
gainiui j am pradeda atrodyti tušti, 
banalūs, beverčiai. 

Tačiau okupacijų dešimtme
čiai lietuvių tautai išugdė ir di
džiadvasių žmonių, kilnių asmeny
bių, nepabūgusių persekiojimų net 
mirties už savo įsitikinimus. Šian
dien dedamos pastangos, kad tie 
asmenys būtų oficialiai paskelbti 
palaimintaisiais ir šventaisiais . 
Kai kuriuos geriau, kai kuriuos 
mažiau pažįstame, bet visi sutin
kame, kad jie verti pakėlimo į alto
riaus garbę, o Lietuva — verta tu
rėti kuo daugiau užtarėjų pas Die
vą. 

Žinome apie kankinius: arki-
vysk. M. Reinį, vysk. V. Borise-
vičių, Adelę Dirsytę ir kai kuriuos 
kitus — visi jie yra pakeliui į pa
laimintuosius, tereikia oficialaus 
Vatikano žodžio. Tarp mūsų dar 
yra žmonių, kurie turėjo laimės 
asmeniškai pažinti kun. Alfonsą 
Lipniūną, mirusį kankinio mirtimi 
nacių koncentracijos stovykloje 
1945 m. kovo 28 d. Sukakus 61-
eriems metams nuo jo mirties, Pa

nevėžio Kristaus Karaliaus kated
roje buvo pradėtas kun. A. Lip-
niūno palaimintuoju paskelbimo 
procesas. Nors jis bus ilgas ir kom
plikuotas, nėra abejonės, kad ilgai
niui kun. Lipniūnas atsistos šalia 
pal. Jurgio Matulaičio, o jo įkandin 
paseks Motina Marija Kaupaitė, A. 
Dirsytė, kankiniai vyskupai ir kiti 
mūsų tautos dvasios galiūnai. Tik 
apie juos retai užtiksime žinių 
Lietuvos spaudoje ar kitoje ži-
niasklaidoje, kuri užimta „pasau
lietiškomis sensacijomis". 

Beje, ar kas esame girdėję, kad 
Lietuvoje jau kuris laikas veikia 
„Marijos radijas"? Jo laidos girdi
mos Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir 
Šiauliuose — kasdien, visą savai
tę. „Marijos radijas" neturi nei 
komercinių, nei politinių tikslų — 
tai vien dvasinio pobūdžio laidos, 
skelbti Jėzaus Kristaus išganymo 
Evangeliją, padėti žmonėms gy
venti jos dvasia. Savo esme radijas 
yra katalikiškas. Siekiama, kad 
Dievo žodis, perduodamas šiltu 
žmogaus žodžiu, dvasinga muzika 
gaivintų klausytojus, ypač pasiek
tų tuos, kurie yra vieniši, seni, li
goti, kenčiantys, palūžę ir ieškan
tys tikrojo kelio. 

Apie „Marijos radijo" laidas 
taip pat nesužinosite iš populiario
sios žiniasklaidos. Tad kaip ją 
atras jaunimas ir tie, kuriems ski
riamos radijo programos? Ar jauni
mas, pripratęs prie trankios mu
zikos, sekuliarizmu ir hedonistine 
dvasia persunktų radijo bei TV 
programų, net ir netyčia pataikęs 
„Marijos radijo" laidą, sustos jos 
pasiklausyti? O gal įvyks stebuk
las ir kaip tik transliuojamu roži
nio kalbėjimu, Marijos litanijos 
giedojimu, Šv. Rašto skaitymu, 
įvairia katal ikiška informacija, 
meditacija laidos patrauks jau
nimą. Jeigu jų pasiklausys, galbūt 
nereikės lakstyti į Indiją ar kitas 
Rytų šalis klausytis ten skelbiamo 
mokslo, galbūt „Marijos radijo" 
laidos padės užpildyti tą dvasinę 
tuštumą, kuri jaunuolius veda į 
neviltį. Manome, kad kiekvienas 
užsienio lietuvis, turintis giminių 
ar draugų Lietuvoje, turėtų jiems 
priminti apie šias laidas ir para
ginti bent retkarčiais jų pasi
klausyti. 

nuo 1994 m. gana stipriai veikia 
baptistų grupės, remiamos ameri
kiečių pinigais. Krasnojarske pasta
tyta „Grace Church" turi 900 narių. 
Valdžia rengiasi įvesti naujas nor
mas, varžančias užsieniečių misio
nierių veikimą Rusijoje. Žydų ir mu
sulmonų religinėms bendrijoms lei
džiama egzistuoti, tačiau Rusijoje bu
vusį stiprų antisemitizmą dabar kei
čia plati neapykanta musulmonams. 

Baltarusijos valdžia 2002 m. iš
leidusi religijų reguliavimo įstatymą 
ir toliau varžo religinę veiklą. Luka-
šenko režimas religines bendruome
nes seka, ieškodamas užsienio poli
tikos įtakos ir jo valdžios kritikų. Bal
tarusijoje narių skaičiumi didžiausia 
esanti Rusijos Ortodok?u Bažnyčia, 
kur 2003 ?'; valdžia sudarė atskira 
privilegijuotos religijai sutarti. 

Baltarusijos katalikams kur kas 
sunkiau. Juos aptarnauja daugiau
sia kunigai iš Lenkijos. Nuo 2001 
metų 8 lenkams kunigams buvo at
šauktos vizos. 

Prieš 16 metų Lietuva ėjo tikė
jimo laisvės netekimo kryžiaus keliąr 

kuris pareikalavo nemažai aukų. 
Šiandien lietuviams neturėtų būti 
sunku suprasti, atjausti kenčiančius 
religinį persekiojimą ir būti dėkin
giems, jog Lietuvos tikintieji gali 
laisvai ugdyti religinį gyvenimą. 
Prieš 40 metų Vatikano „Susirinki
mas rado reikalą paskelbti Tikėjimo 
arba sąžinės laisvės dekretą, kuris 
sako, kad „tikėjimo srityje žmogui 
negali daryti prievartos kitas žmo
gus, visuomenės grupė ar valdžia..." 
Tikėjimas — laisvės teisė, pagrįsta 
pa c: a žmogaus laisvės vertybe". 
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M U Š U JAUNIMAS IR C E N T R A I 
Mintys Jaunimo rūmų atidarymo Lemonte proga 

LIUDA RUGIENIENE 

Emigracija iš Lietuvos auga 
pasibaisėtinu greičiu. LR Seime 
2006 m. kovo 7 d. vykusioje konfe
rencijoje „Emigracija iš Lietuvos: 
padėtis, problemos, galimi sprendi
mo būdai", buvo kalbama apie emi
gracijos mastus, tačiau niekas tiks
lių emigrantų skaičių neturi, įskai
tant ir renkančius oficialią statis
tiką. Jie teigia, kad iš Lietuvos per 
nepriklausomybės metus emigravo 
334,000 žmonių, vidutiniškai 21,000 
per metus. 

Dr. Mantas Adomėnas, Pilieti
nės visuomenės instituto atstovas, 
konferencijoje aiškino, kad tarp le
galių emigrantų, t.y. užsiregistra
vusių, deklaravusių ir nedekla
ravusių, santykis svyruoja 1:3. Tai 
reiškia — vienam deklaravusiam 
tenka du nedeklaravę: JPrieš porą 
dienų paskelbti Statistikos departa
mento duomenys, kad iš Lietuvos 
2005 metais emigravo 15,000, atsi
žvelgiant į nelegalius, jų skaičius tu
rėtų būti apie 40,000". Peršasi išva
da, kad iš Lietuvos išvyko mažiau
siai pusė mln. žmonių, tikriausiai 
gąsdinančiai daugiau. 

Tačiau šį kartą ne apie išvyku-
siųjų skaičius norėjau rašyti, bet 
apie tai, kad tie skaičiai kelia naujus 
iššūkius išeivijai. Praeitą vasarą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Kraštų pirmininkų suvažiavime 
Trakuose kalbėjomės su Didžiosios 
Britanijos atstove. Jos pagrindinis 
rūpestis — vieta, kur susirinkti. Į 
kai kuriuos renginius suvažiuoja 
nepaprastai daug žmonių, daugiau
sia jaunimas, o vietos masiniams 
suėjimams kaip ir nėra. Londonas 
nėra vienintelis, kur ši problema 
labai aktuali. Gausūs emigrantų 

kalbama apie visus Europos kraštus 
jungiantį lietuvių kultūros centrą 
Vokietijoje. Šiose vietovėse, be Lie
tuvos valstybės pagalbos, sunku bus 
ką nors įvykdyti, vien naujųjų emi
grantų iniciatyvos neužteks. Džiau
giamės, kad šį rudenį Seinuose ati
daryta nauja lietuvių „Žiburio" mo
kykla, kuri šviesą išvydo nelengvo
mis vietinių lietuvių pastangomis ir 
Lietuvos valstybės parama. 

JAV reikalai šiek tiek skiriasi, 
esame pajėgūs daug ką savo pačių 
jėgomis suorganizuoti ir reikiamus 
finansus sutelkti. Kaip pavyzdį, rei
kia paminėti Jaunimo rūmų statybą 
Lemonte. Tai jaunatviško entuziamo 
rezultatas. Neturėtų būti abejonių, 
kad tie rūmai yra būtini. Besidar
buojantiems lietuvybės išlaikymo 
aruoduose yra aišku — kuomet jau
nimas neturi savo suėjimams vietos 
tarp lietuvių, jis blaškosi svetur. O 
ar gali būti gražesnė ir prasminges
nė vieta susibūrimui kaip prie šven
tovės, prie lituanistinės mokyklos 
patalpų, įvairių archyvų ir lietuviško 
meno muziejaus. Čia yra tikri lietu
viški namai, mažytė Lietuvos dalelė. 
Kuomet Detroite buvo statoma Die
vo apvaizdos bažnyčia ir Kultūros 
centras, taip pat buvo daug įvairiau
sios kritikos ir kalbų kalbelių ne
trūko. Kiti įsivaizdavo, kad paimta 
paskola niekuomet nebus išmokėta 
ir lietuvių visuomenė bus įklampin
ta į problemas. Parapijos statytojai 
prognozavo: „Jei išsilaikysime 25 
metus, tai visas įdėtas darbas, pa
aukotas brangus asmeniškas laikas 
ir finansai pasiteisins". Parapija jau 
peržengė 30 metų sukakties slenkstį 
ir ne tik nežada užsidaryti, bet kiek
vienais metais gražėja, o įsigytas 
turtas brangsta. Jaunesnioji karta 
perima įvairias pareigas ir rūpinasi 

jaunimo rūmų salė — baigiamos dėti grindys. Algio Rugieniaus, Jr, nuotrauka. 

skaičiai susibūrė Airijoje, Ispanijoje, centro ateitimi, nes čia jie užaugo ir 

dabar Čia auga jų atžalynas. 
Smagu, kad ir Lemonte Jaunimo 

rūmų statyba rūpinasi pats jauni
mas. Jei jie stato, tai jiems bus svar
bu, kas vyks toliau. O jaunų žmonių 
Čikagoje tikrai netrūksta, kaip ne
trūksta ir krepšininkų, todėl buvo 
sumanu suplanuoti dvi krepšinio 
aikštes, pritaikytas jaunesnio am
žiaus krepšininkams, bet jos gali bū
ti naudojamos, kaip viena aikštė vy
rų rungtynėms. Prieš porą savaičių 
teko apžiūrėti šį pastatą. Salė tikrai 
įspūdinga, nors dar buvo nepabaig
tas sudėti medinės grindys ir kiti 
vidaus įrengimai. Šone didžiulė 
scena pasitarnaus įvairiems kultūri
niams renginiams, o pačioje salėje 
galės susėsti per 800 žiūrovų ar net 
daugiau. Gretimai šios didžiulės sa
lės yra Lietuvių fondo ir Bočių salės, 
fojė. Tai puikus architektūrinis pla
nas, įvairių patalpų praktiškas jun
ginys. J Lemontą atvykome jau tem
stant, bet ir lauke pirmasis įspūdis 
buvo geras. 

Pasaulio lietuvių centras Le
monte yra JAV lietuvių centras, nes 

kitur tokios apimties vietovės ne
turime. Taigi visi norime, kad jis 
būtų tinkamas įvairiems poreikiams 
ir gražus, kad čia būtų vieta visoms 
lietuvių „bangoms" ir visoms gene
racijoms. Lietuviška daina, vaidini
mai, lituanistinės mokyklos ir jauni
mo pasirodymai, įvairios šventės sa
voje aplinkoje, savuose namuose yra 
dovana jaunimui ir vyresniesiems. 
Krepšinis yra viena tų priemonių 
lietuvybei išlaikyti, kuri kalba viso
mis kalbomis ir vienija visas „ban
gas", todėl ir krepšiniui pritaikyti 
salę yra labai svarbu. 

Pasaulio lietuvių centrą ir Jau
nimo rūmų statybos entuziastus 
tenka tik pasveikinti, palinkėti savo 
šaunią vietovę kiek įmanoma tobu
linti, gražinti, kad tai būtų jaukūs ir 
svetingi lietuviški namai ne tik 
jums, bet ir mums, kurie atvyksime į 
svečius. 

Jūsų pavyzdžiu galės pasekti ir 
kituose kraštuose besikuriantys 
lietuviai. 

Jaunimo rūmų atidarymas įvyks 
balandžio 22 dieną, šeštadienį. 

SUSIPAŽINKIME 
Kartais nežinai, kuriuo keliu 

likimas nuves. 
Šeštadienį nuėjome į anūkės 

Audros Siliūnaitės krepšinio koman
dos čempionato varžybas parapijinių 
mokyklų turnyre. Tą dieną Audros 
St. Joan of Are (Lisle, DL) mokykla pra
laimėjo, t.y. turnyre pelnė antrą vietą. 

Šalia mūsų sėdėjo žmogus su tri
mis vaikučiais. Iš St. Joan of Are mo
kyklos veiklos su juo bendraujantys 
Daina ir dr. Donatas Siliūnai mus su 
juo supažindino. Paaiškėjo, jog tai 
Joseph Shannon, kandidatas į JAV 
Kongresą. Antradienį bus pirminiai 
balsavimai („primaries"), kurių me

tu išrenkami partijų kandidatai. 
Ir tikrai, antradienį „fortūna" 

jam nusišypsojo! Lapkričio mėnesį 
Joseph Shannon kandidatuos prieš 
Judy Biggert. Jis yra Demokratų 
partijos kandidatas atstovauti Dist-
riet 13, kuris apima DuPage, Will ir 
Cook Counties dalis. Atstovai yra 
renkami kas dveji metai. JAV turi 
435 atstovus, kurie renkami, atsi
žvelgiant į žmonių skaičių, o kiek
viena valstija turi po 2 senatorius. 
Illinois turi 55 respublikonus ir 44 
demokratus atstovus. 

Su savo žmona ir jų penkiais 
vaikais, nuo 1 m. iki 11 m., Joseph 
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Shannon gyvena Woodridge, Illinois, 
priklauso St. Joan of Are katalikų 
parapijai. Istorijos bakalaurą Shan
non 1985 m. gavo iš University of 
Portland, po to dvejus metus studija
vo tarptautinę teisę Londone, Ang
lijoje, o „Juris Doctor" laipsnį gavo 
1988 m. iš University of Notre Dame 
Law School. Jis yra pradininkas ir 
partneris advokatų firmos „Dolan 
and Shannon, P.C." ir priklauso 
įvairioms advokatų draugijoms. Pats 
buvęs sportininkas, Joe Shannon 
padeda treniruoti jaunimo bėgimo ir 
krepšinio komandas. 

Joe Shannon pirmą kartą bren
da į rimtuosius politikos vandenis, 
siekdamas įtakoti JAV energijos po
litiką ir sveikatos apdraudos siste
mą. Amerikos energija remiasi nafta 
(yra „petroleum based"). Reikia su
kurti sėkmingas atsinaujinamos 
energijos šaltinius — vėjo, saulės, 
organinius. Kad 10 metų bėgyje 
Amerika turėtų savarankiškus ener
gijos šaltinius, svariai galėtų prisi
dėti Argonne National Laboratories. 
Firmos gaminančios alternatyvią 
energiją būtų atleistos nuo mokes
čių, kuriant „tax-free zones". 

Shannon rūpinasi pagerinti Ame
rikos darbuotojų padėtį, pvz., nepri
taria Judy Biggert siūlomam įstaty
mui, kad firmos įvestų „flex-time", 
taip išvengiant atlyginimų už virš
valandžius. Pats gavęs valdžios pas
kolą studijoms, jis apgailestauja, 
kad studentams paskolos pakilo nuo 

3 iki 7 proc. Kandidatas teigia, kad 
Kongresas mažiau paskolų duoda 
studentams, ir tos didesniu procen
tu, mažina pensininkų sveikatos ap-
draudą (Medicare), bet stato tiltus 
mažai naudojamose vietovėse Alias
koje. 

Patekęs į Kongresą, Joe Shan
non norėtų darbuotis energijos bei 
smulkiojo verslo paramos komite
tuose. Shannon yra prieš abortus, jis 
tvirtina, kad vaikams svarbiausia 
įtaka yra gera šeimyninė aplinka. 
Jis buvo jauniausias iš devynių vai
kų. Į jų šeimą buvo priimtas auginti
nis, kuris sirgęs „rubella", beveik 
apkurto ir apako. Šis jo brolis padarė 
jam didžiulę įtaką, nes daug nuga
lėjęs mokėsi ir dabar sugeba sava
rankiškai gyventi. 

JAV Illinois senatoriaus Diek 
Durbin motina yra lietuvė, JAV Illi
nois atstovas John Shimkus yra lie
tuvis. Joe Shannon, kaip pavardė ro
do, yra airių kilmės. Lietuva turi 
daug bendra su Airija — abu kraštai 
buvo vergiami, patyrė daug skurdo 
ir bado. Šiais laikais Airija ekono
miškai atsigavo. Studijuodamas 
Anglijoje, Joe Shannon pasinaudojo 
proga pakeliauti po Europą, įskai
tant Čekiją, ir supranta Lietuvos pa
dėtį. Nežinia, kaip lapkričio mėnesį 
švytuoklė pasuks, bet verta nepra
leisti progos susipažinti su kandi
datais į JAV įtakingas pozicijas. 

Indre Tijūnėlienė 
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VOKIETIJA 

VOKIETIJOS LB TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Š.m. kovo 11 d. įvyko eilinis 
metinis VLB Tarybos suvažiavimas. 
VLB Taryba yra vyriausiasis Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės or
ganas. Ji priima Bendruomenės sta
tutą ir kitus nuostatus, nustato tary
bos rinkimų tvarką, renka Bend
ruomenės valdybą, Garbės teismą, 
Kontrolės komisiją, Bendruomenės 
tarybos rinkimų komisiją ir narius į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą, sprendžia kitus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės aukštųjų or
ganų, Vokietijos LB valdybos arba 
tarybos narių pateiktus klausimus, 
numato priemones lietuvių kultūrai 
puoselėti bei išlaikyti. 

Tarybos posėdyje buvo aptarti 
einamieji Bendruomenės reikalai. 
Valdybos pirmininkas, iždininkas, 
taip pat ir Jaunimo sąjungos pirmi
ninkas pranešimais apžvelgė praė
jusių metų veiklą. 

Išrinkti VLB atstovai į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą, vyk
siantį š.m. rugpjūčio 7-10 d. Vil
niuje, PLB XII seime Vokietijai ats
tovaus: dr. Vincas Bartusevičius, Ri
mas Čuplinskas, Dalia Henke, Gin
taras Ručys, Marytė Šmitienė. 

Išrinkta nauja VLB valdyba: pir
mininkas Antanas Šiugždinis, vice

pirmininkas dr. Vincas Bartuse
vičius, iždininkas Gintaras Ručys, 
sekretorė ir atstovė spaudai Berna
deta Goštautaitė, narys teisiniams 
reikalams Klausas Žulys, narė kul
tūrai Agnė Kubiliūtė. Antanas 
Šiugždinis valdybos pirmininko pa
reigas eina ilgiausiai per visą VLB 
istoriją — 9 metus, tuo tarpu Vincas 
Bartusevičius valdyboje darbuojasi 
jau 34 metus. 

Praėjusių metų tarybos posėdyje 
buvo išsamiai diskutuota iškilusi 
krizė Vasario 16-osios gimnazijoje ir 
su ja susijusi tarybos atstovų veikla 
gimnazijos kuratorijoje. Tada buvo 
nutarta tarybos atstovų atšaukimo 
ir kuratorijos klausimo svarstymą 
atidėti iki kito posėdžio. Todėl šis 
klausimas ir buvo įtrauktas į šių 
metų posėdžio darbotvarkę. Prieš 
tarybos posėdį VLB valdyba išplati
no savo pareiškimą dėl susiklosčiu
sios padėties (žr. priedą), kuriame 
išreiškė gilų susirūpinimą esamų 
tarybos atstovų kuratorijoje kompe
tencija, atsižvelgiant į paskutinių 
metų kuratorijos sprendimus, prieš
taringai vertinamus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje. Po ilgų diskusi
jų, siūlymas tarybos atstovams gim
nazijos kuratorijos valdyboje iš-

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažiavimo dalyviai š.m. kovo 11d. 

reikšti nepasitikėjimą ir juos at
šaukti, pasidalijus balsams po lygiai, 
nebuvo priimtas. Užuot mirusio Ar
mino Lipšio ir iš kuratorijos pasi
traukusio Vingaudo Damijonaičio, 
taryba išrinko atstovais į kuratoriją 
Tomą Bartusevičių ir Klausą Žulį. 
Tačiau reikia paminėti, kad tiek 
valdybos pranešimui pritarusieji, 
tiek jį bekompromisiškai atmetu-
sieji, tarybos bei kuratorijos nariai 
pasisakė už tampresnį ir konstruk
tyvesnį bendradarbiavimą tarp VLB 
institucijų bei kuratorijos, ir išreiškė 
norą labiau rūpintis savo sprendimų 

skaidrumu visuomenės akyse. 
Tikimės, kad tarybos posėdyje 

padėti pamatai dalykiškoms ir atvi
roms diskusijoms Bendruomenei 
rūpimais klausimais apie ideologinę 
ir finansinę Vasario 16-osios gim
nazijos padėtį, ir toliau tarnaus kon
struktyviam bendradarbiavimui 
tarp Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos, Bendruomenės institu
cijų bei kitų suinteresuotų asmenų. 

Bernadeta Goštautaitė 
VLB valdybos atstovė spaudai 

Daugiau žinių iš Vokietijos 
skaitykite 8 psl. 

Daug tokios muzikos prisiklausiau vokiečių 
okupacijos laikotarpiu. Didingai skambėdavo jos 
garsai, bet nežinau, ar aš ją kada nors supratau ar 
pamėgau — per daug tragiškai ji mane nuteikdavo, 
ypač po vieno asmeniško patyrimo, vos keletą mė
nesių po Katyno kapų atradimo. Vieną 1943 m. 
vėlyvo rudens vakarą su tėčiu arkliniu vežimuku iš 
Veprių miestelio važiavome namo — tuo pačiu 
keliu, kai aš prieš penketą metų tuo pačiu arkliu 
(Bėriu) jojau pro Martiniškių mišką. Tik šį kartą, 
sėdėdamas tėtės pašonėje, jaučiausi daug saugiau. 
Privažiavus Kauno-Zarasų plentą, turėjom sustoti 
ilgoką koloną brezentais dengtų sunkvežimių su 
aptemdytomis šviesomis, ir gana lėtai judančių. 
Visų sunkvežimių brezentinių stogų galinės dalys 
buvo tampriai susegtos, išskyrus vieno. Šiam 
sunkvežimiui pravažiuojant pro mus, vėjui papū
tus, uždangalas trumpai atsivėrė, atskleisdamas 
labai keistą krovinį. Kito sunkvežimio, kad ir silp
nos, žibintų šviesos pagalba, spėjau pamatyti lyg 
tai netvarkingai sumestų pagalių krūvą, lyg tai 
akmenis, apibarstytus kalkėmis. Kalkių kvapas 
sklido ir iš pirma pravažiuojančių sunkvežimių. 
Norėjau tėvo paklausti, ar jis žino, kas tai per kro
vinys, bet jis, pridėjęs smaližį prie lūpų, davė žen
klą patylėti. Bijojo, kad kas iš vairuotojų neišgirstų, 
apie ką kalbam. Tik kolonai pravažiavus man jis 
paaiškino, kad tai žydų kaulai, gabenami į Ilga-
bradų durpyną sudeginimui. Vietiniai tą durpyną 
vadindavo Samanyne. Tėtės nuomone, lavonai bu
vo pakraunami iš masinių kapų Pivonijos miške, 
apie du kilometrus į pietryčius nuo Ukmergės, 
šalia vieškelio į Vilnių. Visi žinojo apie tą kapinyną 
nuo 1941 m. rudens, kada vokiečių „Einsatzcom-
mandos" sušaudė beveik visus Ukmergės miesto ir 
apylinkių žydus, kurių ten gyveno maždaug 6.000 
— apie pusę to miesto gyventojų. Negaliu dabar 
pasakyti, kas jiems iškasė duobes. Gal jie patys, o 
gal sovietų belaisviai, kurių, prisimenu, jau buvo 
nemažai prigrūsta į buvusias Gedimino pulko var
do kareivines. Kaip jau esu sakęs, ten prieš tai in
ternuoti lenkų belaisviai gyveno, vėliau Raudono
sios armijos kareiviai, po to ir Whermachto kariai, 
°» Sugrįžus sovietams, vėl raudonarmiečiai. 

Žydų paskutinė kelionė — „procesija" į sude
ginimo vietą Samanynėje (iš Smiltynės Pivo

nijos miške) buvo ne ilgesnė, kaip 20 km, trukusi 
gal 30 min. Samanyne prie Ilgabradų yra visiškai 
šalia plento tarp Ukmergės ir Jonavos. Ten jau nuo 
prieškarinių laikų veikė durpių apdirbimo įmone, 
jas paruošusi ne tik vietos naudojimui, bet ir eks
portui. Ir mano tėtis, atmenu, kartą iš ten par-

APIE OŽKŲ KALVAS 
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sivežė keletą kubų džiovintų durpių, bet rado jas 
nepraktiškas namo apšildymui; labai karštai ir 
ilgam jos prišildė krosnį, bet skleidė nelabai malo
nų kvapą. Labai greitai grįžo prie apšildymo ber
žinėmis malkomis, prie kurių liepsnos, mes vaikai, 
labai mėgdavom pasėdėti. Joms perdegus ir tvirtai 
uždarius krosnies geležines dureles, ten palikę 
karštos anglys ilgiau kaip parą šildydavo koklines 
kambario sienas. Net keturis namo kambarius ta 
krosnis apšildydavo. 

Lietuva, kaip ir Gudija ar Ukraina, buvo nu
sagstyta daugybe panašių vietų į Pivonijos 

mišką prie Ukmergės, kur vokiečių „Einsatzgrup-
pen" ar „Einsatzcomandos" buvo „privirę daug 
košės". Įrodžius, kad Katyno žudynės nebuvo jų 
kaltė, dabar, artėjant Raudonajai armijai, reikėjo 
daryti viską, kad išvengtų didžiulės kompromitaci
jos. Vokiečiams atėjo eilė bandyti užtušuoti savo 
baisius nusikaltimus, kurie buvo nei kiek nemažes
ni už NKVD Katyno, Mednoe, Piatikhatki miškuo
se ir daug kur kitur. Vokiečiai buvo priversti labai 
skubėti likviduoti masinius savo aukų kapinynus. 
Auschwitz ar Dachau koncentracinių stovyklų kre
matoriumai per toli, per daug laiko ir benzino kai
nuotų. Čia jie panaudojo savo įgimtą išradingumą 
— durpėmis sudeginti savo aukas. Tam tikslui jie 
ir panaudojo Ilgabradų Samanyne. Ten turbūt 
buvo nemažai džiovintų durpių, patogus privažia
vimas ir tik pusvalandis sunkvežimiu nuo 
Pivonijos Smiltynės. Geriau nereikėjo. Gal ir iš kur 
nors toliau buvo atgabenami tie šiurpiai atrodantys 
kroviniai. Neteko sužinoti, ar iš tikrųjų gerai veikė 
ši deginimo priemonė ir kur jie dėjo sudegintųjų 
pelenus. Senutė iš Bečių kaimo (apie 2 km į rytus 
nuo Samanynės) prieš penkerius metus man 
pasakojo, kad tais metais vakarų vėjai atnešdavo 
svilančios mėsos kvapus... 

Be to, neprisimenu, kad per radiją kas nors 
būtų skaitęs ilgus sąrašus pavardžių, palydimų 
varpo dūžiais. Iš dulkės gimė, dulke ir pavirto... 
Kiek esu matęs iš dokumentinių filmų, girdėjęs iš 
žmonių pasakojimų, skaitęs iš knygų — vokiečiai 

einzatskomandininkai daug gudriau už sovietų 
enkavadistai likviduodavo savo aukas. Trumpai 
prieš sušaudant, jie vyrus, moteris ir vaikus pri
versdavo išsirengti nuogai, iš drabužių iškratydavo 
visus asmens dokumentus, brangenybes, suvaryda
vo visus į duobes ir tik tuomet iš lengvųjų kulkos-
vaįo)žių paleisdavo salves šūvių. 

Šešios dešimtys su viršum metų jau prabėgo 
nuo ano 1943 m. darganoto rudens vakaro, 

kai vėjo papūstas sunkvežimio uždangalas, lyg kaž
kokios antgamtinės jėgos verčiamas, prieš mano 
akis atvėrė siaubingą, šiurpulingą ir neužmiršta
mą vaizdą. Dažnai prisimenu ir kitiems papasako
ju apie tą įvykį. Kiti nenori tikėti, manydami, kad 
tai mano vaizduotės reiškinys ar slogutis, charak
teringas pagyvenusiam žmogui. Mano dukters 
vidutinio amžiaus draugė, gimus ir augus Rusijoje, 
pavyzdžiui, gana lengvai patikėjo į incidentą apie 
koloną su žydų lavonais, bet nenorėjo tikėti, kad 
Katyno žudynės buvo rusų darbas. Jai pasiūliau 
pasiskaityti Vladimir Abarinov knygą „The Mur-
derers of Katyn". Ji sutinka, kad Stalinas ir Berija 
buvo žiaurūs despotai, tačiau negalinti įsivaiz
duoti, kaip rusai pajėgė Katyne ir kitur išžudyti 
tūkstančius nekaltų — beginklių žmonių; jos istori
jos klasėse tokio dalyko nėra girdėjus ir tai esą 
visiškai prieš rusų tautos charakterį. Ji net nema
nanti, kad knygos pakeistų jos nuomonę. 

Bordenko komisijos variantas 

1943 m. rugsėjy Raudonajai armijai atsiėmus 
Smolenską, per Maskvos radiją vėl girdėjosi 21 
salvės iš sunkiųjų artilerijos pabūklų, palydimos 
jau daug kartų girdėtu „mirtis vokiškiesiems už
grobėjams". Ilgai nelaukę, sovietai pradėjo savo ty
rimus Katyno miško Kozy (Gory (Ožkų kalvose). 
Jie sudarė savo komisiją, vadovaujamą chirurgo dr. 
Burdenko, kurio vardu ši komisija buvo pavadinta 
ir tuo vardu paliko istorijos knygose bei oficialiuose 
dokumentuose. Neatidėliodama ši komisija paskel
bė savo tyrimų radinius, kurie greičiausiai iš anks
to buvo suredaguoti Kremliuje. Pirmiausia, be jokio 
paaiškinimo, jie sunaikino lenkų Raudonojo Kry
žiaus neseniai įrengtus kapus, kur buvo palaidoti 
prieš tai trijų komisijų (Tarptautinės, Lenkijos 
Raudono Kryžiaus neseniai įrengtus kapus, kur 
buvo palaidoti prieš tai trijų komisijų (Tarptau
tinės, Lenkijos Raudonojo Kryžiaus ir Vokietijos 
specialistų) ištirti atkasti kūnai. Tad išeitų, kad jau 
trečią kartą tie lavonai buvo kur nors pakasti. 

Bus daugiau. 
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Susprogdintas egzaminų 
baimės burbulas 

Opozicija nori atstatydinti Seimo pirmininką 

Egzaminų baimės burbulus sprogdina 
nacionalinio egzaminų centro direkto
rius Vidmantas Jurgaitis (deš.). 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 6 d. (ELTA) 
— Artėjant brandos egzaminams, 
ketvirtadienį Lietuvoje pradedama 
informacinė kampan i j a „Egzami
nai. Nesinervink.lt", nukreipta prieš 

išpūstą egzaminų baimę. 
Jau ketvirtus metus rengiama 

akcija šiemet ragina visus — moks
leivius, jų tėvus ir pedagogus — kar
tu susprogdinti egzaminų baimės 
burbulą. 

Kampaniją rengia Švietimo ir 
mokslo ministerija, Nacionalinis eg
zaminų centras, Lietuvos mokinių 
parlamentas ir Lietuvos moksleivių 
sąjunga. 

Pasak švietimo ir mokslo minis
tro Remigijaus Motuzo, svarbu, kad 
raginimas nepūsti egzaminų baimės 
burbulo pasiektų ne tik moksleivius, 
bet ir visus, kurie yra šalia jų. „Ke
lią nepagrįstoms baimėms turi už
kirsti žinojimas, kad egzaminų už
duotys kiekvienais metais yra ren
giamos pagal mokymosi programas, 
o informacija apie egzaminus, jų lai
kymo tvarką yra prieinama interne
tu, telefonu ir skelbiama mokyklose. 
Svarbu, kad užuot nerimavę, abitu
rientai visą energiją galėtų skirti su
sikaupimui ir ramiam mokymuisi", 
— teigė ministras. 

Kampanijos „Egzaminai. Nesi-
nervink.lt" metu bus tiesiogiai ben
draujama su mokiniais — su jais su
sitiks specialiai pasirengusios stu
dentų komandos. 

Buvęs ambasadorius įtariamas 
ryšiais su nusikaltėliais 

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) — 
Buvęs Lenkijos ambasadorius Lietu
voje, dabar garbės konsulas, žino
mas advokatas J a n Widacki penkta
dienį bus apklaus iamas Balstogės 
miesto apeliacinėje prokuratūroje. 

Pasak dienraščio „Zycie War-
szawy", J . Widacki bus pateiktas 
kaltinimas, jog privertė ilgiems me
tams kalėjimo už nužudymą nuteis
tą Slawomir R. teisme melagingai 
liudyti. 

Anot laikraščio, „Slawomir R. 
advokatas pasiūlė liudyti 'Pruškovo' 
nusikaltėlių gaujos vadeivų naudai , 
o kalėjime jį susirado padedant vie
nai iš nusikaltėlių žmonų". 

Šie faktai privertė Lenkijos pro
kurorus kitaip pažvelgti į J . Widacki 

veiklą. 
Be to, pernai Lenkijos visuome

ninė televizija paskelbė, kad maž
daug 1990 metais, dar prieš išvyks
tant dirbti ambasadoriumi į Lietuvą, 
J. Widacki, būdamas Lenkijos vi
daus reikalų viceministru, aktyviai 
dalyvavo įsteigiant fondą „Saugi 
tarnyba", kuris turėjo padėti nuken
tėjusiems policininkams. Teigiama, 
kad fondą, kuris gyvavo iš lošimo na
mų pelno, įkūrė su „Pruškovo" gauja 
susiję nusikaltėliai. 

Krokuvoje gyvenantis J. Widac-
ki jau kelerius metus yra Lietuvos 
garbės konsulas Lenkijoje, 1996 me
tais jis buvo apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-
ojo laipsnio ordinu. 

Atkelta i š 1 psl. 
Šį dokumentą pasirašė opozici

nės konservatorių, liberalcentristų, 
liberaldemokratų frakcijų nariai bei 
kai kurie mišrios Seimo narių gru
pės atstovai. 

Seimo opozicinė Liberalų frakci
ja nusprendė, jog dalis jos narių pa
rems interpeliaciją, tačiau ne visi. 

„Manome, kad A Kregždės at
leidimas yra tik mažas žingsnelis. 
Seimo pirmininko A. Paulausko at
sakomybės klausimas— atviras. Nu
tarėme, kad mūsų frakcijos atskiri 
nariai rašysis po interpeliacija. Mes 
norime, kad interpeliacija nebūtų 
viešųjų ryšių akcija, o būtų procesas, 
kurio metu būtų nustatyta A. Pau
lausko atsakomybė", — sakė Seimo 
liberalų frakcijos seniūnas Eligijus 
Masiulis. 

E. Masiulis sakė pats pasirašy
siąs interpeliaciją, o kitas liberalas, 
Seimo pirmininko pavaduotojas Gin
taras Steponavičius patvirtino ne
ketinąs to daryti. 

* Kinijoje v y k s t a n č i o s e pa
sau l io p l a u k i m o p i r m e n y b ė s e 
trumpame (25 m ilgio) b a s e i n e 
Rolandas Gimbutis nepateko į 50 m 
rungties laisvuoju stiliumi finalą. 
Ketvirtadienį pusfinalyje R. Gim
butis distanciją įveikė per 22.14 se
kundės ir su ispanu Eduardo Loren-
te pasidalijo dvyliktą vietą. Iki fina
linio aš tun tuko lietuviui pr i t rūko 
0.15 sekundės. 

* Treč iad ien į Italijoje prasi
dėjo 36-ą kar tą r e n g i a m o s pen
kių e tapų d a u g i a d i e n ė s „Setti-
mana Cicl ista Lombardą*' dvira
t in inkų lenktynės. Trečias pirmaja
me etape finišavo „Amore & Vita-
McDonald's" komandos narys Drąsu-
tis Stundžia, 156.4 km distancijos fi
niše 2 sekundes pralaimėjęs nugalė
tojui olandui Tom Stamsnijder. 

* Du į v a r č i u s — 20-ąjį bei 21-
ąjį — 64-ose N H L regul iar iojo se
zono r u n g t y n ė s e pe lnė Da in ius 
Zubrus, tačiau lietuvio Washington 
„Capitals" komanda po baudinių se
rijos namuose 3:4 pralaimėjo Caro-

lina „Hurricanes" ledo ritulinin
kams. 

* Šarūno Jasikevičiaus In
diana „Pacers" komanda NBA 
reguliariojo sezono rungtynėse 
namuose 111:103 nugalėjo Toronto 
„Raptors" krepšininkus bei nu
traukė penkių pralaimėjimų iš eilės 
seriją. Lietuvis aikštelės šeiminin
kams pelnė 11 taškų, atkovojo 2 ka
muolius, atliko 7 rezultatyvius per
davimus bei dusyk suklydo. Per 23 
minutes Š. Jasikevičius pataikė 1 
tritaškį iš 2, 2 dvitaškius iš 3 bei rea
lizavo visus 4 baudų metimus. 

* Po devynių pergalių iš eilės 
pralaimėjimą NBA patyrė vietą 
atkrintamosiose varžybose jau 
užsitikrinusi Cleveland „Cavaliers" 
komanda, trečiadienį išvykoje 94:96 
turėjusi pripažinti New York 
„Knicks" krepšininkų pranašumą. 
Svečių gretose nežaidė rungtynėse 
su Philadelphia komanda kojos trau
mą patyręs Žydrūnas Ilgauskas. Ti
kimasi, jog lietuvis jau galės žaisti 
rungtynėse šeštadienį. 

„Mano parašo ten nebus, aš ne
komentuosiu kol kas šių dalykų. Ma
nau, kad yra daug klausimų, į ku
riuos dar reikia atsakyti, frakcijoje 
suformulavome atvirus klausimus A. 
Paulauskui. Tačiau manau, kad A 
Paulauskas iš Seimo vadovybės buvo 
tas, kuris buvo suinteresuotas čia 
veikusia privilegijų sistema. Šią si
tuaciją toleravo ne vienas konkretus 
asmuo, todėl klausimas yra gerokai 
platesnis", — aiškino G. Steponavi
čius. 

Seimo statutas numato, jog pa
reiškimas dėl Seimo pirmininko at
šaukimo įteikiamas jo pirmajam pa
vaduotojui, tuo tarpu A. Paulauskas 
nė vieno iš savo penkių pavaduotojų 
nėra siūlęs skirti pirmuoju. 

Seimo pirmininkas ketvirtadie
nį posėdyje pareiškimą dėl jo at
statydinimo siūlė įteikti jam pačiam, 
tačiau konservatoriai baiminosi, jog 
tokiu atveju, nesilaikant Statuto, 
balsavimas dėl nepasitikėjimo gali 
būti paskelbtas negaliojančiu. 

Dėl ambasados pastato Romoje 
į kovą stoja ir studentai 

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) — 
Dėl Pirmosios Nepriklausomybės 
laikais Lietuvai priklausiusio am
basados pastato Romoje grąžinimo 
teisėtiems savininkams į kovą kyla 
ir studentai. 

Italijos valdžia jau šešiolika me
tų neišsprendžia Lietuvos ambasa
dos Romoje klausimo. Lietuvai prik
lausiusį pastatą vėliau Italija atida
vė tuometinei Sovietų Sąjungai. Da
bar šiame pastate yra įsikūrusi Ru
sijos ambasada. 

Tuo tarpu Italijos ambasada Lie
tuvoje dėl įsikūrimo problemų neturi 
— neseniai ambasados Lietuvoje re
zidencija ir kanceliarija persikėlė į 
naujas patalpas sostinės Žvėryno 
mikrorajone. 

Norėdama priminti vis dar eg
zistuojančią Lietuvos ambasados 
pastato Romoje problemą, Lietuvos 
studentų iniciatyvinė grupė ketvir
tadienį surengė piketą prie naujojo 
Italijos ambasados pastato Vilniuje. 

Studentai tikisi, kad prieš sa
vaitgalį Italijoje vyksiančius parla
mento rinkimus, toks piketas at
kreips Italijos visuomenės bei politi

kų dėmesį į iki šiol neišspręstą klau
simą. 

Beveik prieš dvejus metus Ro
moje viešėjusiam premjerui Algirdui 
Brazauskui Italijos premjeras Silvio 
Berlusconi pažadėjo, jog išspręs įsi
senėjusią problemą dėl Lietuvos am
basados Romoje. Tačiau iki šiol si
tuacija nepasikeitė. 

Ambasados pastatą su dideliu 
parku prestižinėje Romos vietoje, 
greta tuometinio Italijos ministro 
pirmininko rezidencijos, Lietuva nu
sipirko išsimokėtinai 1937 metais, 
tačiau spėjo sumokėti tik 46.6 proc. 
jo tuometinės vertės. 

SSRS reikalaujant, Italija prieš 
Antrąjį pasaulinį karą iškraustė ne
priklausomybę praradusios Lietuvos 
diplomatus. Pokarį ambasados pas
ta tas atiteko Sovietų Sąjungai, da
bar jame yra įsikūrusi Rusijos diplo
matinė atstovybė. 

Vilniaus derybos su Roma dėl 
ambasados grąžinimo prasidėjo Lie
tuvai a tkūrus nepriklausomybę. 
2004 m. Italija pasiūlė Lietuvai nau
ją pastatą ambasadai Romoje, tačiau 
Vilnius šį pasiūlymą atmetė. 

Prieš miegą — polit ikų pasakos 
Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) — 

Prieš miegą vaikai galės klausytis 
kompaktinėje plokštelėje įrašytų 
Lietuvos politikų sekamų pasakų. 

Pasakas mažyliams seks parla
mentarai socialdemokratas Česlovas 
Juršėnas, liberalė Dalia Teišerskytė, 
„darbiečiai" Antanas Bosas ir Dan
gutė Mikutienė, liberalas Eligijus 
Masiulis bei europarlamentaras Eu
genijus Gentvilas, rašo dienraštis 
„L.T." 

Politikų šešeto įrašytas pasakų 
rinkinys kompaktinės plokštelės pa

vidalu pasirodys jau balandžio pa
baigoje. 

C. Juršėnas sekė lietuvių liau
dies pasaką apie kiškį ir vilką. D. 
Teišerskytė — apie autobusą, kurio 
keleiviai patiria gyvenimo džiaugs
mą po avarijos atsidūrę saulėtoje pa
kelės pievelėje. Pasaką apie pelytę 
Zitą, susidraugavusią su tarakonu ir 
išgąsdinusią katiną, sekė D. Miku
tienė. 

Idėja įrašyti politikų sekamas 
pasakas kilo žinomam dainininkui 
Žilvinui Žvaguliui. 

Prezidentas nusivylė AT vadovu 
Atkelta iš 1 psl. 
prieš sprendžiant dėl Biržų rajono 
apylinkės teismo pirmininko V Mar-
gevičiaus tolesnio darbo jiems buvo 
pateikta tik žodinė informacija dėl 
prieštaringos teisėjo biografijos, ta
čiau tvirtina negavę ir nematę jokių 
valstybės saugumo pažymų. 

Anot atstovės spaudai, preziden

tui tai pasakius V. Greičiui, pastara
sis tvirtino, kad tarybos nariai sako 
netiesą, o „teisus jis vienas". 

Tuomet, atstovės spaudai teigi
mu, reaguodamas į V. Greičiaus at
sakymus, prezidentas replikavo: 
„kaip tokiu atveju Teismų tarybos 
pirmininkas, AT pirmininkas gali 
dirbti su tokia Teismų taryba0". 

http://Nesinervink.lt
http://nervink.lt
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Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFP. Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais) 

Ukrainos prezidento partija 
pritarė sąjungai su Tymošenko 

Kijevas, balandžio 6 d. („Reu-
tersTBNS) — Ukrainos prezidento 
Viktor Juščenko partija nutarė for
muoti koaliciją su kitomis liberalio
mis „Oranžinės revoliucijos" partijo
mis, šitaip atsisakydama sandėrio 
su promaskvietiškąja Regionų parti
ja, laimėjusia kovo 26-osios rinki
mus. 

Partijos „Mūsų Ukraina" politi
nė taryba pritarė siūlymui burtis į 
bendrą komandą su Socialistų parti
ja bei buvusios ministrės pirminin
kės J. Tymošenko susivienijimu, 
pranešė V. Juščenko partijos atstovė 
Tatjana Mokridi. 

Partijos politinės tarybos priim
tame protokole nurodoma, kad trys 
jėgos sudaro „demokrat inių jėgų 
koaliciją prezidento viktor Juščenko 
programai įgyvendinti". 

Kas bus „oranžinės" koalicijos 
vyriausybės premjeras, kol kas neži-

Legendinis Lenkijos žydas reikalauja 
uždaryti radiją „Maryja" 

Varšuva, balandžio 6 d. (BNS) 
— Paskutinis gyvas Varšuvos geto 
sukilimo vadas Marek Edelman laiš
ku kreipėsi į Lenkijos premjerą ir 
Seimo pirmininką prašydamas imtis 
žingsnių, kad „būtų pristabdyta ra
dijo 'Maryja' skleidžiama ideologija 
ar net uždaryta ši radijo stotis", pra
nešė Lenkijos naujienų agentūra 
PAP. 

Pasak laiško autoriaus, „Len
kijoje po 16 demokratijos metų vei
kia radijas, kuris savo politinėse lai
dose propaguoja ksenofobiją, rasiz
mą bei antisemitizmą ir kurio kai 
kurios laidos nesiskiria nuo hitleri
ninkų laikais transliuotų progra
mų". 

M. Edelman rašo, jog „nuo ne
apykantos žodžių iki nusikaltimo ke
lias yra labai trumpas". Jis kviečia 
„imtis ryžtingų žingsnių, kad Len
kijos žiniasklaidoje nebūtų vietos 
antisemitinei propagandai ir kad 
kiekvienas jos pilietis jaustųsi kaip 
namie". 

Lenkijos žiniasklaidos etikos ta
rybą papiktino kovo mėnesį per radi
ją „Maryja" transliuota politiko ir 
žurnalisto Stanislavv Michalkiewicz 
laida, skirta klausimui dėl Lenkijoje 
Antrojo pasaulinio karo metais žu
vusių žydų turto grąžinimo jų arti
miesiems. 

noma. Nors J. Tymošenko vis tebe-
spaudžia, jog šis postas tektų jai, o j 
tai vėl didina įtampą jos santykiuose 
su V. Juščenko, kuris jau kartą, per
nai rugsėjį, atleido ją iš premjero pa
reigų. 

„Vyriausybei sudaryti mes turi
me dar du mėnesius, tad nėra ko 
skubėti, — sakė 'Mūsų Ukraina' cen
trinio vykdomojo komiteto vadovas 
Mykolą Katerinčuk. — Mes iš pra
džių patvirtinsime koalicijos progra
mą, po to susitarsime dėl principų, 
kuriaisji vadovausis. Ir tik tada pra
dėsime spręsti, kas kokį postą už
ims. Per tą laiką politinės emocijos 
aprims". 

Pirmą kartą rinkimai buvo su
rengti pagal naujas taisykles, kurios 
suteikė parlamentui teisę pasiūlyti 
vyriausybės vadovo kandidatūrą. 
Naujoji koalicija turės aiškią daugu
mą 450 vietų Radoje. 

Komentuodamas žydų pretenzi
jas į šalyje likusį turtą, laidos auto
rius sakė, kad , Judėjai nori priversti 
Lenkijos vyriausybę sumokėti išpir
ką, kurią pavadino kompensacija". 

Laida susilaukė plataus atgar
sio, o šalies Radijo ir televizijos tary
ba dėl jos turinio gavo apie 40 įvai
raus pobūdžio skundų. 

Vatikano nuncijus Lenkijoje ar
kivyskupas Jozef Kowalczyk re-
demptoristų vienuolyno vadovybei, 
kurios nariu yra tėvas Tadeusz Ryd-
zik — radijo „Maryja" savininkas, 
perdavė Apaštališkosios sostinės 
laišką, kuriame reiškiamas didžiulis 
susirūpinimas „dėl radijo 'Maryja' ir 
kitų su juo susijusių žiniasklaidos 
priemonių — turima galvoje televiz
iją Tnvam' ir dienraštį 'Nasz Dzien-
nik' — kišimąsi į politinius reikalus". 
Jame skatinama imtis priemonių to
kiems veiksmams užkirsti. 

Tuo tarpu Lenkijos premjero 
atstovas spaudai Konrad Ciesiolkie-
wicz sakė, jog „premjeras visiškai 
sutinka su principu, kad kiekvienam 
žmogui suteikta teisė į orumą, garbę 
ir kilmę", tačiau pridūrė, kad „nei 
vyriausybės vadovas, nei Seimo pir
mininkas neturi teisės kištis į de
mokratinės žiniasklaidos veiksmus 
ir reguliuoti jų straipsnių ar laidų 
turinio". 

Susitarė T. Blair ir B. Ahern 
A r m a g h , balandžio 6 d. 

(AFP/BNS). Didžiosios Britanijos ir 
Airijos vadovai šių metų lapkričio 24 
dieną paskelbė galutiniu terminu, 
iki kurio konfliktuojančios Siaurės 
Airijos protestantų ir katalikų frak
cijos turės atkurti jungtinę įstatymų 
vykdomąją valdžią. 

Susitikimo metu Britanijos mi
nistras pirmininkas Tonny Blair ir jo 
kolega iš Airijos Bertie Ahern pa
skelbė ultimatumą, pagal kurį be
veik po ketverių metų pertraukos 
jungtinė asamblėja savo darbą turės 
atnaujinti gegužės 15 dieną. 

108 narių asamblėjai bus duotos 
šešios savaitės suformuoti vykdo
mąją valdžią, o jeigu to nepavyks pa
daryti, po vasaros posėdžių pertrau
kos šis terminas bus pratęstas dar 
12 savaičių, per kurias bus siekiama 
suformuoti daugiapartinę autonomi
nę vyriausybę. 

„Jeigu iki lapkričio 24 dienos 
asamblėjai nepavyks to padaryti, ne
tikime, kad būtų tikslinga sušaukti 
kitus rinkimus suėjus šiam terminui 
ar keletą mėnesių vėliau — 2007 
metų gegužę", — sakoma jungtinia
me abiejų vadovų pranešime. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūzijos ministras pirminin

kas Dominiąue de Villepin pareiškė 
kovosiąs dėl darbo įstatymo „iki ga
lo", taip atsakydamas į klausimą, ar 
neketinąs atsistatydinti dėl priešta
ringojo darbo įstatymo, kuriuo nepa
tenkintas jaunimas . „Prezidentas 
man patikėjo vieną misiją — vado
vauti kovai už darbus, reaguoti į 
mūsų tautiečių nerimą. Šiai kovai 
aš vadovausiu iki galo", — sakė D. 
Villepin. J is tvirtino norįs išklausyti 
visus pasiūlymus, kurie pasigirsta 
vykstant diskusijoms tarp profesi
nių sąjungų ir valdančiųjų konser
vatorių. 

TALINAS 
Estijoje ketvirtadienį baigėsi 

kandidatų iškėlimas į prezidentus. 
Penkios iš šešių parlamente atsto
vaujamų partijų iškėlė po tris savo 
pretendentus į šį postą. Didžiausią 
populiarumą tarp partijų turi Eu
ropos Parlamento deputatas, buvęs 
URM vadovas Toom Hendrik IIves. 
Jo kandidatūrą iškėlė valdančioji 
Reformų partija, o jai pritarė opo
zicinės — Socialdemokratų partija ir 
Tėvynės sąjunga. Be to, valdančioji 
Centro partija į prezidentus pasiūlė 
parlamento pirmininką Toom Varek, 
opozicinė partija „Res Publica" iš
kėlė dvi kandidatūras: parlamento 
pirmininkės Ene Ergma, ir Tartu 
universiteto rektoriaus J a a k Aa-
vikss. 

EDINBURGH 
Nedideliame Škotijos pakrantės 

miestelyje prieš savaitę rasta kritusi 
gulbė buvo užsikrėtusi mirtinai pa
vojinga paukščių gripo forma H5N1. 
Tuo tarpu Škotijos aplinkosaugos 
departamento pareigūnai sakė dar 
negavę tyrimų rezultatų. Viruso at
maina, kuria buvo užsikrėtusi gul
bė, nuo 2003 metų pasaulyje parei
kalavo 108 žmonių gyvybių. Didžioji 
Britanija yra 14-ta Europos Sąjun
gos šalis, kurios teritorijoje ras tas 
šis virusas. Tuo tarpu Egipte nuo 

paukščių gripo ketvirtadienį mirė 
mergaitė, kuri yra trečioji šio mirti
nai pavojingo viruso auka šalyje. 

BUKAREŠTAS 
Europos Sąjunga (ES) neturi už

trenkti durų naujoms narėms, o tie, 
kurie pasisako prieš tolesnę bloko 
plėtrą, klysta, sakė Europos preky
bos vadovas Peter Mandelson. „Da
bar tur ime situaciją, kai ne tik 
svarstoma, kada priimti Bulgariją ir 
Rumuniją, bet ir vis labiau abejoja
ma tolesnės plėtros perspektyvo
mis", — teigė P. Mandelson. 

MINSKAS 
Baltarusija pasirengusi „paro

dyti gerą valią" buvusiam Lenkijos 
ambasadoriui šalyje Mariusz Masz-
kievicz, sulaikytam, kai milicija ko
vo 24-osios naktį išvaikė opozicijos 
palapinių stovyklą, stovėjusią ke
turias paras Minsko centre, ir nu
teistą 15-ai parų arešto už dalyvavi
mą nesankcionuotose protesto akci
jose. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Nepaisydamos Rusijos valdžios 

paneigimo, JAV tebetikrina Penta-
gon pranešimus, kad Rusija neva 
teikė žvalgybos duomenis apie Ame
rikos kariuomenės judėjimą Irake 
prieš pat karo pradžią 2003 metais, 
sakė valstybės sekretorė Condoleez-
za Rice. Tuo tarpu Amerikos Kong
reso narys Tom Lantos sakė, kad 
Rusijos paaiškinimai šiuo klausimu 
bus svarbiausias veiksnys priimant 
sprendimą dėl išplėtotos pramonės 
šalių atstovų susitikimo be Rusijos 
organizavimo artėjant Didžiojo aš
tuoneto (G-8) susitikimui. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio laikinajam ministrui 

pirmininkui Ehud Olmert ketvirta
dienį oficialiai pavesta suformuoti 
naują koalicinę šalies vyriausybę, 
kuri tikriausiai sieks per ketverius 
metus patvirtinti nuolatines Izraelio 
valstybės sienas, nesvarbu ar pales
tiniečiai tam pritars ar nepritars. E. 
Olmert valdančioji partija „Kadima" 
gavo daugiausiai vietų parlamente 
— 29 iš 120. 
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VOKIETIJA 

Vokietijos LB valdybos pareiškimas dėl 
VLB Tarybos atstovų veiklos 
Vasario 16-osios gimnazijos 

kuratorijos valdyboje 
Bendruomenės tikslai: 
Bendruomenės tikslas — tau

tiškumo išlaikymas, tėvynės tradici
jų, kraštotyros ir lietuviško auklėji
mo bei lavinimo puoselėjimas. 

Šios nuostatos įtvirtintos Vokie
tijos LB Statute (§ 19)r 

• išlaikyti gimtosios kalbos mo
kymą; 

• steigti ir išlaikyti lietuvių cho
rus bei liaudies šokių grupes, bib
liotekas, tėviškės muziejus, kultūros 
institutą ir savo spaudą; 

• rengti vaikų vasaros stovyk
las, studijų dienas ir kitus kultūros 
renginius apylinkės, krašto ir visos 
Vokietijos mastu. 

Kodėl svarbi gimnazija? 

Vasario 16-osios gimnazija atlie
ka vieną svarbiausių Bendruomenės 
užduočių: čia lietuviškumo dvasia 
auklėjama jaunoji mūsų tautos kar
ta. Atsižvelgiant \ didėjantį lietuvių 
emigrantų skaičių Vokietijoje, tai 
yra ypač aktualus rūpestis. Gyven
dami svetimame krašte, vokiškose 
mokyklose bendraudami su vokie
čiais bendraamžiais, lietuvių vaikai 
greitai at i t rūksta nuo savų tautinių 
šaknų, o šio ryšio vėliau beveik neį
manoma atkurt i . Su tėvais atvykę 
jaunieji lietuviai dėl kalbos barjero 
dažnai priversti lankyti žemesnio 
lygio nei gimnazija mokyklas, kurias 
baigus sunku įstoti į universitetą. 
Tuo tarpu 2/3 Vasario 16-osios abi
turientai sėkmingai tęsia mokslus 
Vokietijos ir kitų šalių aukštosiose 
mokyklose. 

Lietuvių gimnazijos darbas ne
siriboja vien tik vidurinės mokyklos 
išsilavinimo suteikimu. Informa
ciniais renginiais, kultūrine veikla 
gimnazistai garsina Lietuvos vardą 
bei skleidžia jos kultūrą Vokietijoje 
ir už jos ribų. Kasmet gimnazijos 
mokinių šokių ratelis, orkestras ir 
choras koncertuoja skirtingose šalies 
vietose, būna visada su džiaugsmu 
sutinkami ir kviečiami į įvairius 
pobūdžio renginius, taip visur palik
dami nepamirš tamą įspūdį apie 
Lietuvą. 

Gyvendami Vokietijoje ir besi
mokydami lietuviškoje gimnazijoje, 
o vėliau — universitete, jaunieji 
lietuviai ne tik įgyja gerą išsilavin
imą, išmoksta 3-4 kalbas, bet ir 
sukaupia patirties: bendraudami su 
skirtingų tautybių žmonėmis, tampa 
Europos šalių žinovais, o jaunimo 
organizacijų veikloje ar pavieniui 
gerindami Lietuvos įvaizdį — mažai
siais Lietuvos „ambasadoriais". J ie 
savaime atlieka vieną svarbiausių 
diplomatinių uždavinių, ypač rei

kalingų, tamprėjant Lietuvos ir 
Vokietijos ekonominiams bei kultū
riniams saitams, Lietuvai vis labiau 
suartėjant ir su kitomis Europos 
Sąjungos šalimis. Šis jaunimas — 
neįkainojamas Lietuvos turtas, ku
rio stiprius ryšius su tėvyne būtina 
remti ir skatinti. 

Grynai lietuviškas bendrabučio 
gyvenimas yra labai svarbus auklė
jan t gimnazistus tautiška dvasia: čia 
išeivių vaikams sukuriama lietu
viškumo salelė toli nuo tėvynės, čia 
jie sutinka draugus visam gyveni
mui, čia vyksta užklasinė veikla. 

VLB rūpestis 

Vokietijos LB valdyba, kaip 
Bendruomenės vykdomasis organas, 
yra ypatingai suinteresuota Vasario 
16-osios gimnazijos išlaikymu. 
Bendruomenės ir lietuvių gimnazijos 
gyvavimas yra neatsiejami vienas 
nuo kito. Gimnazija atlieka vieną 
svarbiausių Bendruomenės misijų. 
Bendruomenė savo ruožtu remia ir 
palaiko gimnazijos klestėjimą. 
Neatsit iktinai pusę aukščiausio 
mokyklai vadovaujančio organo gim
nazijos kuratorijos narių (5 iš 10) yra 
Bendruomenės narių išrinktos tary
bos ir valdybos atstovai. 

Svarbiausi susirūpinimą 
keliantys faktai 

Vokietijos LB valdyba, stebė
dama paskutinio laikotarpio įvykius, 
yra giliai susirūpinusi gimnazijos 
ateitimi ir kuratorijos, o ypač jos 
valdybos, veikla. Yra skaudu kon
statuoti, jog už lietuvybę ir gimnazi
ją atsakinga institucija per pasta
ruosius metus savo veikla sukėlė 
karštas diskusijas lietuvių bendruo
menėse, spaudoje ir kitur. Per visą šį 
laikotarpį VLB valdyba sąmoningai 
nesikišo į įvykių raidą, tikėdama, jog 
kuratorija ras savyje jėgų taikiai 
užbaigti iškilusį konfliktą. Deja, 
valdybos lūkesčiai neišsipildė. 

Konflikto raidoje išryškėjo du jo 
aspektai: gilus nuomonių skirtumas 
dėl Vasario 16-osios gimnazijos atei
ties vizijos ir būdas, kuriuo radi
kalūs, su gimnazijos identitetu susi
ję, pakeitimai buvo ir yra bandomi 
realizuoti. 

Prieš porą metų buvo padarytas 
svarbus, esminius padarinius turin
tis nutarimas, gimnaziją iš privačios 
lietuviškos mokyklos paversti val
stybės pripažinta dvikalbe mokykla. 
Mokyklą, kurioje teisę mokytis turi 
ne vien lietuvių kilmės jaunimas. 
Gal koks sprendimas ir buvo dėl 
finansinių motyvų neišvengiamas, 
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tačiau j is buvo priimtas be platesnio 
dialogo lietuvių bendruomenėje. Dėl 
šios priežasties sunku pasakyti, a r 
nebūtų buvę galimi ir kiti sprendi
mai. Viena vertus, dvikalbė mokykla 
atveria naujas galimybes besivieni
jančioje Europoje pralaužti tautinį 
uždarumą, suart int i skirtingų kul
tū rų ir tautų žmones, skatinti tole
ranciją ir sugyvenimą. Tačiau taip 
atveriamos durys ir procesui, kurio 
eigoje gresia laipsniškas lietuviško 
gimnazijos profilio išnykimas. 

Norint, kad tokiomis pasikeitu
siomis sąlygomis gimnazija, o ne 
vien tik jos vardas išliktų lietuviška, 
reikia specialių ir apgalvotų pas
tangų. Pirmiausia būtina užtikrinti, 
kad gimnazijos vadovybė liktų lietu
vių rankose, kad mokykloje, ypač 
bendrabutyje , l iktų pakankamai 
didelis lietuvių mokinių skaičius ir 
būtų užtikrintas lituanistinių daly
kų dėstymas bei lietuviškas auklėji
mas . Kyla abejonių, a r dabartinė 
kuratorijos valdyba yra pasirengusi 
t inkamai reaguoti į visus iššūkius, 
kylančius iš gimnazijos perorganiza
vimo. 

Kokia padėt is? 

Vaizdą apie mokyklos padėtį ir 
ateit ies perspektyvas galima susi
daryti tik iš kai kurių reiškinių, atsi
t ikt inių bendrų užuominų, kurios tik 
laikui bėgant išryškėja kaip tam tik
ros, savo visuma neaiškios, koncep
cijos dalys. Aiškiai diskusijoms pa
teiktos koncepcijos nėra. 

Gimnazjos direktor iaus pava
duotojos L. Mans 2005 m. spalio 
mėn. pateiktoje mokyklos vizijoje, 
kur ios metmenys, kaip teigiama, 
buvo lietuvių ir vokiečių mokytojų 
bendrai sutart i , randame du pagrin
dinius bendruosius gimnazijos tik
slus: brandos atestato įsigijimą, ir 
europietiška auklėjimą. Nerandame, 
kuo ši gimnazija yra istoriškai 
ver t inga lietuvių išeivijai, beveik 
nieko neminima apie taut iškumo 
ugdymą. Būtų keista ir nesupranta
ma, jei tokiai gimnazijos vizijai pri
t a r tų lietuviai mokytojai. Šia kon
cepcija yra nukertamos lietuviškos 
mokyklos šaknys „Lampertheimer 
Zei tung" (2005.11.14) laikraštyje 
skelb iama, kad tokiai gimnazijos 
ateit ies vizijai pritaria direktorius, 

mokytojai ir kuratorija. Tuo tarpu 
tokios vizijos VLB valdyba negalėjo 
gauti iš savo atstovo kuratorijoje, 
nes jis apie ją visiškai nebuvo infor
muotas. 

Mokytojų taryba nustato savo 
mokyklos programą — tai, kokius 
specialius pedagoginius tikslus sau 
kelia ir kokiomis priemonėmis juos 
ketina realizuoti, bet tik kuratorijos 
(ir atitinkamų valstybinių įstatymų) 
nustatytuose rėmuose. Pati mokyto
jų taryba niekada negali perimti 
mokyklos šeimininko funkcijų ir 
nustatyti pačius aukščiausius mo
kyklos krypties tikslus. 

Jau beveik daugiau negu dvejus 
metus (t.y. nuo 2004 m. gegužės 
mėn.) drastiškai mažėjant lietuvių 
mokinių bendrabučiuose ir pačioje 
gimnazijoje, kuratorijos valdyba ne
pateikia jokio konkretaus plano, 
kaip galima sustabdyti mokinių nu
byrėjimą. Per dvejus metus neišvys
tyta jokia strategija, kaip užpildyti 
bendrabučius lietuviais vaikais. 

Priešingai, praėjusių metų ben
druomenės darbuotojų suvažiavimo 
metu kuratorijos valdybos pirmi
ninkas pareiškė apie kuratorijos pla
nus jau artimiausiu metu priimti 
vokiečius mokinius į bendrabutį. 
Valdybos atstovas kuratorijoje mus 
informavo, kad šiuo klausimu pra
eitame kuratorijos posėdyje nebuvo 
balsuojama. 

VLB valdybą pasiekia dažni 
gimnazijos lietuvių mokinių nusis
kundimai dėl nepakankamo paruoši
mo egzaminams vokiečių kalba ir 
apskritai dėl vokiečių kalbos moky
mo. Mokinių požiūriu, numaty ta 
vokiečių ir lietuvių vaikų integracija 
nevyksta arba nefunkcionuoja. 

Susidaro įspūdis, kad gimnazi
jos vadovybė išvis nėra suinteresuo
ta lietuvių mokinių skaičiaus didi
nimu ir ati t inkamu rūpinimusi jais. 
Visa tai veda lietuvių Vasario 16-
osios gimnaziją į egzistencinę krizę, 
nes vien vokiška mokykla Bend
ruomenei yra nereikalinga. 

Jeigu gimnazijos perorganizavi
mas nesukėlė didesnės reakcijos, tai 
prieš gimnazijos vadovybės užmojį, 
atitinkamai neįtvirtinus lietuviško 
auklėjimo mokyklos sistemoje, at
verti bendrabučio duris ir vokiečių 
mokiniams bei kitus pasireiškusius 
trūkumus 2004 m. Nukelta į 9 psl. 
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STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

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 

to work in the United States. 
Mušt speak English St driving a plūs. 
Come & go or live-in. Also need exp. 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

t£> 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO ,**»»**. 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 _ _ 

Stephen M. Oksas, President *-*-~*̂  

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Motų. 

LENDER 

GREIT PARDUODA 
J m _ — First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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



nRAur iAS 9nnfi Kainnr ly in 7 H non l r t aH ion i i a 

VOKIETIJA 

Vokietijos LB valdybos pareiškimas dėl VLB Tarybos 
atstovų veiklos Vasario 16-osios gimnazijos 

kuratorijos valdyboje 

Atkelta iš 8 psl. 
Kuratorijos posėdyje ir vėliau 

pasipriešino bent keturi kuratorijos 
nariai: A. Kelmelis, V. Damijonaitis, 
A. Lipšys ir A. Šiugždinis. 

įkandin iškilęs konfliktas dėl 
kapeliono ir kuratorijos nario atlei
dimo iš darbo užgožė bet kokį daly
kišką iškeltų problemų ir jų galimų 
sprendimų būdų svarstymą. Gimna
zijos vadovybės dėmesys telkėsi į 
susikurtų papildomų kliūčių įvei
kimą: į bylos darbo teisme su kape
lionu vedimą, aiškinimąsi spaudoje 
ir katalikų sielovados vadovo atstovo 
pašalinimą iš kuratorijos, į konflikto 
peripetijas įtraukiant užsienio orga
nizacijas, dviejų valstybių (Vokie
tijos ir Lietuvos) Vyskupų konferen
cijas ir Užsieniečių sielovados dele-
gatūras. Nei nauda, nei prasmė 
tokio žygio nesuprantama. 

Valdyba nesitapatina su kiek
vienu konflikte konkrečiai padarytu 
pareiškimu ar žygiu ir nesiima jų 
vertinti, tačiau mato reikalą pa
brėžti tokias nuostatas: 

Vieno žmogaus sprendimų, nors 
jie būtų ir geranoriški, laikai seniai 
pasibaigė. Visų įstaigos funkcijų 
sutelkimas vienose rankose neatitin
ka šiuolaikinės vadybos sampratos 
ir dažnai viršija vieno žmogaus fi
zines jėgas. Demokratija, veiklos 
skaidrumas ir pasitikėjimas reika
lauja ne vien funkcijų pasidalijimo, 
bet ir viešumo tos įstaigos rėmuose. 
Juo labiau kada sprendimai susiję 
su visos lietuvių išeivių bendruo
menės sukurta įstaiga, susiję su 
mokykloje besimokančio jaunimo ir 
dirbančio personalo ateitimi ir per 
ilgą laiką sukaupto turto likimu. 
Svarbūs, ypač rizikingi, neįprasti ar 

nepopuliarūs užmojai neturi būti 
įslaptinami, bet atitinkamuose or
ganuose ir visuomenėje aiškinami ir 
atvirai ieškoma geriausios išeities. 
Nors ir legaliai padaryti sprendimai, 
nerandantys visuomenės pritarimo 
ar keliantys pernelyg didelį pasi
priešinimą, turi būti koreguojami. 

Kritiškos pastabos gimnazijos 
atžvilgiu negali būti beatodairiškai 
atmetamos, jas kvalifikuojant gim
nazijos vadovybės asmeniniu įžeidi
mu, įgytų nuopelnų mažinimu ar net 
pačios gimnazijos griovimu. Kritinė 
dvasia yra būtina sąlyga siekiant 
pažangos ir kovojant su sustabarė
jimu bet kokioje šiuolaikinėje insti
tucijoje. Tad asmenys, pareiškę kri
tiką, savaime dar nėra gimnazijos 
griovėjai. Klaidingai suprastas loja
lumas dažnai pasirodo žalingesnis. 
Todėl VLB valdyba negali pritarti 
kuratorijos valdybos elgsenai kri
tiškai nusiteikusių kuratorijos narių 
atžvilgiu. 

Vokietijos LB valdyba labai 
apgailestauja, kad gimnazijos vado
vybė, ilgus metus sėkmingai tvar
kiusi gimnazijos reikalus, įveikusi 
ne vieną sunkumą ir užtikrinusi 
gerą mokyklos vardą tiek tarp lietu
vių, tiek tarp vokiečių, paskutinio 
laikotarpio krizės metu nematė 
reikalo atviram ir konstruktyviam 
dialogui, ir nerado tinkamo būdo 
įtraukti bendruomenės organų į 
lietuviškos gimnazijos ateities vizi
jos formulavimą. Tik atviru, kole
gišku, kooperatyviu, dalykišku rei
kalų svarstymu ir sprendimų ieško
jimu gimnazijos reikalai galės būti 
sėkmingai sprendžiami. 

Vokietijos LB valdyba 

Šypsena per prievartą j depresiją 
Dėl savo darbo pobūdžio privers

ti nuolat šypsotis ir rodyti draugiš
kumą žmonės dažnai krenta į dep
resiją. 

Frankfurto prie Maino psicholo
gai, ištyrę per 4,000 darbuotojų, 
padarė išvadą — klientų aptarnavi
mo srityje dirbantiems žmonėms 
gresia pati didžiausia rizika susirgti 
depresija. 

Profesoriaus Diter Zapf įsitiki
nimu, į pirmą rizikos grupę patenka 
stiuardesės, pardavėjai ir informa
cinių tarnybų darbuotojai. Jie priva
lo būti visada mandagūs ir nuolat 
šypsotis. „Kiekvieną kartą, kai žmo
gus privalo slopinti savo tikruosius 
jausmus, tai neigiamai veikia jo 
sveikatą", — įsitikinęs profesorius. 

Jis su savo tyrėjų grupe sukūrė 

fiktyvią informacinę tarnybą, kurios 
darbuotojais paprašė pabūti stu
dentus. Pusei jų leido apsiginti nuo 
grubių klientų, o kitai tarnybos dar-
buojų pusei buvo privalu būti ypač 
mandagiai ir geranoriškai. Šis tyri
mas atskleidė, jog darbuotojai, nes
lopinę savo jausmų, turėjo vienintelę 
sveikatos bėdą — truputį padažnė
jusi širdaplakį. Tačiau tiems studen
tams, kurie privalėjo būti itin 
mandagūs darbuotojai, širdies ritmo 
sutrikimai buvo pastebimi ir praėjus 
ilgokam laikui po bendravimo su 
grubiu klientu. „Mes visi kontro
liuojame savo emocijas. Tačiau kai 
jas slopiname per ilgai, prasideda 
rimtos sveikatos problemos", — 
padarė išvadą profesorius D. Zapf. 

„Klaipėda* 

Pipirai gydo prostatos vėžį 
Kapsaicinas, suteikiantis degi

nančio aštrumo pipirui, skatina 
prostatos vėžio ląstelių susinaiki
nimą. Tai nustatė amerikiečų ir 
japonų mokslininkų atliktas ben
dras tyrimas. 

Kapsaicinas — alkaloidas, pasi
žymintis erzinančiom savybėm ir 
deginančiu skoniu. Jis randamas 
aitriose paprikos vaisiaus sėklų epi
dermio ląstelėse. 

Informacinis portalas www.mig-
news.com primena, jog aštrūs pries
koniai turėtų tapti maisto kasdie
nybe, kadangi prostatos vėžys yra 
labiausiai tarp vyrų paplitęs piktybi
nis navikinis susirgimas. Kasmet 
nuo jo miršta apie 30,000 stipriosios 
lyties atstovų JAV, o 221,000 — 
visame pasaulyje. 

F I T A 

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.i l l inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOJ3GAS-Š1RDIES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.AfcnerAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

KREPŠININKES SUGR|Ž0 
! LIETUVĄ 

Moterų krepšinio Eurolygos 
ketverto varžybose ketvirtąją vietą 
užėmusios Vilniaus „Lietuvos tele
komo" krepšininkės grįžo namo. Vil
niaus oro uoste susirinkusiems žur
nalistams Vilniaus komandos vy
riausiasis treneris Algirdas Paulaus
kas sakė, kad rungtynėse dėl trečio
sios vietos auklėtinėms pritrūko 
jėgų. 

„Paskutines rungtynes sužaidė-
me, kaip išėjo. Žaidėjos buvo pavar
gusios. Aš buvau optimistiškai nusi
teikęs ir maniau, kad šito užteks, bet 
sekmadienį buvo ne mūsų diena. 
Pusfinalyje su Samaros ekipa tikrai 
gerai žaidėme", — kalbėjo „Lietuvos 
telekomo " strategas. 

Treneris patvirtino, kad kitame 
sezone komandoje gali būti permai
nų: „Kol kas nei su viena žaidėja, 
išskyrus Katie Douglas, nebuvo jo
kių pokalbių. Galbūt kitą sezoną ko
mandoje atsiras viena kita nauja 
žaidėja". Pasak A. Paulausko, dabar 

„Lietuvos telekomo" pagrindinis 
uždavinys — patekti j Lietuvos 
moterų krepšinio lygos (LMKL) 
finalą. „Mūsų laukia sunki kova 
pusfinalyje su Kauno 'LKKA -
'Kaunu'. Mes žaisime be visų savo 
legionierių, kurios išvyko namo ir 
grįš tik j Baltijos moterų krepšinio 
lygos (BWBL) finalo ketverto varžy
bas". 

Norėjosi medalio, kaip ir visiems 
sportininkams, bet, matyt, dar pri
trūko jėgų. Tikimės kitą sezoną pa
sirodyti geriau. Sieksime vėl patekti 
į finalo ketvertą ir kovoti, — kalbėjo 
'Lietuvos telekomo' kapitonė Rima 
Valentienė. — Juk dabartinės nuga
lėtojos čempionės Brno 'Gambrinus 
— Sika' krepšininkės finalo ketverte 
žaidė septynerius metus ir tik dabar 
tapo čempionėmis. Mums dar daug 
karčios košės reikia suvalgyti". 

Krepšininkės teigimu, jų ko
mandai šiek tiek pritrūko sėkmės. 

(Elta) 

,,Lietuvos te lekomo' krepšininkes sugn/ ' 
t ie^p ir Aušra Bimbaite 

ietuva Niuotrauko!e R;rr^ Va^'" 

Gedimino Savickio ' L ' A nuotr 

http://www.mig-
news://news.com
http://www.illinoispain.com
http://6918W.AfcnerAve.Sts.5r6


10 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 7 d., penktadienis 

„PILĖNUOSE" GIRDĖSIME LIETUVIAI ČIKAGOS 
PASAULINIO GARSO BOSĄ 

Vienas iš labiausiai pageidau
jamų Lietuvos Nacionalinio operos 
baleto teatro bosų Vilniuje yra Liu
das Norvaišas. L. Norvaišą jau ke
letą kar tų girdėjome ir žavėjomės jo 
dainavimu bei vaidyba ankstyves
niuose Lietuvių operos spektakliu
ose Čikagoje. Vyresnieji'operos spek
taklių lankytojai prisimins jį dar iš 
pirmojo operos „Pilėnai" pastatymo 
1994 metais . Be „Pilėnų", L. Norvai
šą matėme G. Bizet operoje „Perlų 
žvejai", kurioje j is sukūrė puikų 
Brahminų vyriausio kunigo Nora-
bado vaidmenį; G. Donizetti „Lucia 
di-Lammermoor" operoje grožėjomės 
jo Raimondo vaidmeniu, o prieš tre
jus metus jis įspūdingai pasižymėjo 
Verdi operoje „Kaukių balius". 

Liudas Norvaišas 

Šį kartą solistas vėl atvyksta 
pas mus ir „Pilėnuose" atliks kry
žiuočių pasiuntinio Ulricho — klasta 
suvedžiojusio valdovo Margirio au
gintinę Mirtą, vaidmenį. Sužinojusi 
apie k las tą ir j a u s d a m a sąžinės 
graužimą, kad priešui išdavė Pilėnų 
žmones, Mir ta ašaromis nuplaus 
savo kal tę pasmerkdama kryžiuotį: 
„tu, kurs kryžių bučiavai, melagi, 
įžūlus vagie, mane klastingai apga
vai"... Nuo Ulricho rankos žūdama, 
ji gyvybe apmokės savo klaidą. At
l ikdamas nedėkingą klastingo kry
žiuočio rolę, puikiu dainavimu bei 
įspūdinga vaidyba L. Norvaišas dar 
kartą žiūrovams įrodys esąs aukštos 
klasės menininkas ir paliks mums 
nepamirš tamą įspūdį. 

Liudas Norvaišas gimė Jonišky
je 1960 metais. 1979 metais baigė 
Šiaulių muzikos mokyklą, vėliau 
studijavo Lietuvos muzikos akade
mijoje Vilniuje, prof. Virgilijaus No
reikos klasėje. 1995 m. solistas sta
žavosi Salzburg Muzikos akademijo
je prof. Rudolf Knol klasėje. Nuo 
1984 m. L. Norvaišas yra Lietuvos 
Nacionalinės operos ir baleto teatro 
(LNOBT) solistas. Jis taip pat regu
liariai pasirodo ir Vokietijos didžiųjų 
teatrų scenose. Jo repertuaras api
ma pagrindines partijas daugelio 
klasikinių operų — „Don Carlo" 
„Perlų žvejai", „Skrajojantis olan
das", „Cosi Fan Tutte", „II Lituani", 
„Lucia", „Sevilijos kirpėjas", „Tos-
ca", „La Traviata", „Nabucco", 
„Kaukių balius" ir daugelyje kitų. 

Solistas daug koncertuoja Lietu
voje ir Europoje su pagrindiniais 
simfoniniais orkestrais, atlikdamas 
klasikinę bei šiuolaikinę muziką, 
pasaulio ir lietuvių kompozitorių 
kūrinius. L. Norvaišas yra dainavęs 
Muzikos festivaliuose Italijoje, Suo
mijoje, Austrijoje, Japonijoje, Vokie
tijoje, Olan-dijoje, JAV ir kitur. 

Plačiau apie herojinę komp. 
Vytauto Klovos operą „Pilėnai", apie 
L. Norvaišą ir kitus solistus, kuriuos 
girdėsime, o taip pat ir ilgametę 
Lietuvių operos veiklą, galime rasti 
interneto tinklalapyje: 

www.lithopetachicago.org 
Operos „Pilėnai" premjera die

na iš dienos artėja. Netrukus su
lauksime atvykstant svečių — dai
nininkų ir menininkų iš Lietuvos. 
Repeticijos bei kiti paruošiamieji 
darbai sparčiai vyks Morton gim
nazijos auditorijoje. O kaip su spek
taklio bilietais, ar j aus vis apsi
rūpinome? Nelaukime paskutinės 
minutės, tikėdamiesi įsigyti bilietus 
prie įėjimo kasos. Kam bereikalingas 
rūpestis ir susigrūdimas, jei visa tai 
galima atlikti iš anksto. Šiais metais 
laukiame daug svečių atvykstant ir 
iš toliau. Tikėkimės, kad šventėje 
dalyvausite ir jūs. Tokios sukaktys 
kaip Lietuvių operos 50-tis nebūna 
kasmet, o opera „Pilėnai" ir Lietu
voje ne dažnai statoma! 

Juozas Končius 

Dėmesio: apklausa 

„Draugo" redakcija nori žinoti Jūsų nuomonę yyAr Lietuva 'dėl 
gerų dvišalių santykių su Rusija* turėtų atsisakyti kelti oku
pacijos bei jos metu padarytos žalos klausimą?". Galite plačiau 
pakomentuoti. 

Atsakykite faksu 773-585-8284, e-paštu: redakcija@draugas.org 
arba laišku adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629, pažymint, 
kad laišką siunčiate redakcijai. Pasirašyti nebūtina, bet prašytume 
pažymėti, kiek ilgai gyvenate Amerikoje. Atsakymų lauksime iki 
balandžio 15 d. 

/ 
Dėmesio! 4f 

W^Jk Lietuvių fondo paramos prašymų anketos, kaip ir 
y £ j kasmet, bus priimamos iki balandžio 15 d. 
MtP Anketas galite rasti apsilankę LF internetinėje sve-

yĘmgĘmmm taįn^je www.lithfund.org 
į ^ ^ ^ Lietuvių fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 

f į 60439, tel. 630-257-1616. 

n DŽIUNGLĖSE" 
Anglų rašytojas Arthur Conan 

Doyle) 1929 m. Upton Sinclair pava
dino vienu didžiausių romanis tų 
pasaulyje, amerikietiškuoju Zola. 
Upton Sinclair (1878—1968) parašė 
daugiau nei devyniasdešimt knygų. 
Jo romanas „Džiunglės" (liet. ver
time „Raistas") sulaukė milžiniško 
pasisekimo: iš karto buvo parduota 
150,000 knygos egzempliorių. Per 
kelis metus romanas buvo išverstas į 
septyniolika kalbų ir tapo „best
seleriu" visame pasaulyje. Preziden
tas Theodor Roosevelt, perskaitęs 
„Džiungles", liepė ištirti padėtį mė
sos pramonėje. Jis susitiko su Sinc
lair ir pareiškė, jog, nors ir nepri
taria socializmo propagavimui ro
mane, vis tik sutinka, kad „reikia 
imtis radikalių veiksmų pažabojant 
kapitalisto įžūlumą bei besotį gob
šumą". Sinclair savo romanu suge
bėjo įrodyti, jog rašytojas gali turėti 
įtakos keičiant įstatymus, kai 1906 
m. buvo priimti du nauji dokumentai 
dėl maisto, vaistų bei mėsos koky
bės. Šis faktas paskatino tiriamosios 
žurnalistikos plėtotę. Prezidentas T. 
Roosevelt šią tendenciją žurnalis
tikoje pavadino „purvo sėmimu". 

Upton Sinclair 

Romano vertėjas Jonas Naujo
kas 1908 m. leidinio pratarmėje ra
šo, jog ši „knyga sujudino visą žmo
niją". „Apysaka parašyta remiantis 
tikrais faktais. Jos leidėjai pirmiau 
slapta nusiuntė advokatą į Čikagą 
ištirti dalykų stovį, ir kai tas, pabu-

Prof. Giedrius Subačius 

vęs ten tūlą laiką, patikrino, kad 
viskas taip ir yra, tada ir apysaka 
pasirodė". Vertėjas teigia: „Šitą 
knygą naudinga perskaityti ne tik 
Amerikos lietuviams, bet ir esan
tiems Lietuvoje, kurie veik nieko ne
žinodami apie gyvenimo sąlygas ši
toje šalyje, bėga į Ameriką lenkty
niaudami vienas pro kitą, kaip į ste
buklingąją šalį, tikėdami rasti miltų 
kalnus, medum upes tekančias, bet 
dažniausiai randa visai ką kitą, kaip 
Jurgus Rutkus apysakoje". 

Apie tai, kad apysaka sukėlė di
delį triukšmą, rašo ir Upton Sinclair 
straipsnyje „Ką man reiškia gyveni
mas?" (What Life Means to Me, 
Cosmopolitan Magazine, Oct. 1906): 
„Bet tas triukšmas kilo visai netikė
tai ir visai dėl kitos priežasties. Aš 
norėjau įbauginti šalį, parodant jai, 
ką pramonės valdytojai daro su savo 
aukomis; visai netikėtai atskleidžiau 
kitą dalyką — ką jie daro su mėsa, 
kurią visam pasauliui tiekia. Kitais 
žodžiais sakant , aš taikiau į vi
suomenės širdį, o netyčia pataikiau į 
pilvą". 

Prof. Giedriaus Subačiaus kny
ga „Upton Sinclair: The Lithuanian 
Jungle" neseniai išleista Amster-
dam. Joje profesorius atsako į dau
gelį lietuvius intriguojančių klausi
mų. Kodėl Sinclair savo knygos vei
kėjais pasirinko lietuvius. Kokia in
formacija apie lietuvius Čikagoje 
jam buvo prieinama? Knygos auto
riui pavyko atrasti tas vietas Čika
goje, kuriose vyksta romano veiks
mas. Giedriaus Subačiaus tyrimas 
atskleidžia rašytojo asmenybę bei 
romano kūrimo procesą. 

Undinė Uogintaitė 

„Draugo" knygynėlyje 

Pranas Mašiotas 
„VAIKUČIŲ PASAKĖLĖS // 

Ne viena Lietuvos vaikų kar ta 
užaugo skaitydama Prano Mašioto 
knygas. „Vaikų pasakėlės" sudaryta 
iš gražiausių P. Mašioto pasakėlių 
knygų: „Žiema ir vasara", „Kiškiai", 
„Sparnuočiai" ir kt. Vaikams turėtų 
patikti pasakėlės apie katiną išdy
kėlį ir jo nuotykius. Daug pasakėlių 
apie paukštelius: kregždę, zylę, žąsi
ną, varną ir kitus. Tai ne šiaip sau 
pasakėlės, tai tarsi susipažinimo su 
gamta enciklopedija mažiesiems 
skaitytojams. 

Knygelė nedidelio formato, ją 
patogu įsimesti į kelionės krepšį. 
Atsiradus laisvai minutei, galėsite 
paskaityti. 

Knygos kaina — 10 dol., pride
dant 9 proc, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina — 5 dol. 
Persiunčiant daugiau knygų, už 
kiekvieną papildomą knygą — 1 dol. 

mokestis. ,.Drai;i:f Knygynėlio ad
resas: 4545 W B3th Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-9500. 

http://www.lithopetachicago.org
mailto:redakcija@draugas.org
http://www.lithfund.org
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Lietuvių kalbos kertelė 
TRYLIKA DALYVIŲ — LIETUVIŲ 

KALBOS PUOŠMENOS 
ANTANAS KLIMAS 

Jokia indoeuropiečių (santrum
pa: ide.) kalba — nei senovėje, nei 
dabar — neturėjo, neturi ir neturės 
tiek daug dalyvių, kiek jų turi lietu
vių kalba. 

Tai yra labai svarus ir svarbus 
skiriamasis bruožas, kuris išskiria 
lietuvių kalbą iš visų (senųjų ir mo
derniųjų) ide. kalbų. (O tų ide. kalbų 
ir dabar dar yra keliasdešimt; ide. 
kalbų šeima vis dar tebėra pati 
didžiausia kalbų šeima šioje mažutė
je planetoje....) 

Tai įvyko dėl dviejų priežasčių: 
a. lietuvių kalba išlaikė visus da
lyvius, paveldėtus iš ide. prokalbės 
ir b. lietuvių kalba pati susidarė 
kelis naujus dalyvius. (O kitos mo
dernios ide. kalbos smarkiai sumaži
no — prarado iš ide. prokalbės pa
veldėtus dalyvius. Pvz., anglų kalbo
je yra likę tik du dalyviai: esamojo 
laiko veikiamasis dalyvis su galūne 
— ing: working, sitting, writing, 
ir būtojo laiko dalyvius: worked, 
sat, written). 

Aš jau keliomis progomis esu 
apie tai rašęs ir „Pasaulio lietuvyje", 
ir „Lituanus", ir „Drauge". Kas labai 
domisi šiuo klausimu, gal kur nors 
Lietuvoje galėtų susirasti mano kny
gelę: „Lietuvių kalbos dalyvių var
tosena", Vilnius, 1993 (išparduota). 
Bet čia aš suminėsiu svarbiausius 
trylikos lietuvių kalbos dalyvių 
bruožus. 

1. Iš kiekvieno lietuvių kalbos 
veiksmažodžio (išskyrus vad. beas
menius: lyti, snigti...) galima su
daryti (išvesti) 13 dalyvių. Imkime 
skaityti: 

a. 4 ve ik iamie j i dalyviai: 
1. esamojo laiko: skaitąs, skai

tanti 
2. būtojo kartinio laiko: skaitęs, 

skaičiusi 
3. būtojo dažninio laiko: skaity

davęs, skaitydavusi 
4. būsimojo laiko: skaitysiąs, 

skaitysianti 
b. 3 neveikiamieji dalyviai: 
1. esam. laiko: skaitomas, skai

toma 
2. būt. k. laiko: skaitytas, 

skaityta 
3. būs. laiko: skaitysimas, 

skaitysima 
Pastaba: nėra būtojo dažninio 

laiko neveikiamojo dalyvio. 
c. 4 padalyviai: 
1. esam. laiko: skaitant 
2. būt. k. laiko: skaičius 
3. būt. d. laiko: skaitydavus 
4. būs. laiko: skaitysiant 
Pastaba: visi keturi padalyviai 

yra nelinksniuojami. 
d. 1 pusdalyvis: 
Skaitydamas, skaitydama 
Pastabos: I Pusdalyvis yra var

tojamas tik vardininko linksnyje — 
vienaskaitoje ir daugiskaitoje (= 
skaitydami, skaitydamos). 

II. Lietuvių kalbos pusdalyvis 
pats neturi laiko: jo „laikas" yra tas 
pat, kaip ir pagrindinio sakinio 
veiksmažodžio: 

1. (Esam. 1.): Skaitydamas 
„Draugą" aš džiaugiuosi. 

2. (Būt. k. 1.): Skaitydamos jos 
laišką, aš išėjau į kiemą. 

3. (Būt. d. 1.): Skaitydamas poe
ziją, aš rasdavau ramybę. 

4. (Būs. 1.): Skaitydamas 
pasakas, aš galvosiu apie ateitį. 

III. Kalbininkai ligi šiol dar nėra 
išsiaiškinę, kaip šis lietuvių kalbos 
pusdalyvis yra sudarytas. Kitaip 
sakant, pusdalyvio kilmė vis dar yra 
lietuvių kalbos mįslė, paslaptis. 

e. 1 reikiamybės dalyvis: 
Skaitytinas, skaitytina. 
2. Visi keturi veikiamieji, visi 

trys neveikiamieji ir reikiamybės 
dalyvis yra linksniuojami. Tokiu 
būdu iš veiksmažodžio išvestas da
lyvis tampa vardažodžiu — lyg būd-

Margumynai 

Dažniau miršta nuo krūties vėžio 
Jaunesnės nei 45 metų moterys, 

sergančios ankstyvoje stadijoje nus
tatytu pieno liaukos vėžiu, nuo šios 
ligos miršta gerokai dažniau negu 
pagyvenusios pacientės. Tokios išva
dos priėjo Belgijoje atlikto plataus 
tyrimo autoriai. 

Pieno liaukos vėžys — labiausiai 
tarp moterų paplitusi onkologinė li
ga. Dažniausiai ja suserga vyresnės 
nei 50 metų moterys, ankstesniame 
amžiuje ja sergama sąlygiškai rečiau. 

Jaunos moterys, kurioms išaiš
kinta ši liga, turi kur kas mažiau 
galimybių pasveikti nei vyresnio am
žiaus pacientės. 

Tyrimo, kuriame dalyvavo 45,000 
pieno liaukos vėžiu sergančių pacien
čių, rezultatų ataskaita buvo prista
tyta V Pieno liaukos vėžio problemų 
konferencijoje Nicoje (Prancūzija). 

Belgijos mokslininkų grupė, ku
riai vadovavo daktaras Vinsent Vin-
Changa, tyrė, kaip išgyvena pacien
tės, kurioms liga nustatyta anksty
vose stadijose, kai piktybinis navi
kas dar nespėjo išplisti už pieno liau
kos ribų. Anksčiau buvo manoma, 
kad jaunos pacientės dažnai neiš
gyvendavo dėl per vėlai išaiškintos 
piktybinės ligos. Tai susiję su dide

liu jaunų moterų pieno liaukos audi
nių tankiu, dėl kurio palpuojant sun
kiau aptikti patologinius sukietė-
jimus. 

Išstudijavę surinktus duomenis, 
tyrinėtojai nustatė, kad ankstyvose 
stadijose aptiktu krūties vėžiu ser
gančios jaunos moterys turi kur kas 
mažiau galimybių pasveikti negu 
vyresnio amžiaus pacientės. Taigi 
didelio jaunų pacienčių mirtingumo 
negalima aiškinti tik vėlyva diagnos
tika. Dar daugiau, belgų mokslinin
kų duomenimis, amžiaus grupėje iki 
45 metų galimybė mirti vis didėja 
— kasmet 5 procentais. 

Mokslininkų nuomone, jų išaiš
kintas dėsningumas gali būti susijęs 
su kai kurių moterų polinkiu sirgti 
ankstyvomis ir itin sunkiomis onko
loginių ligų formomis. 

Jaunų moterų, sergančių pieno 
liaukos vėžiu, didesnės tikimybės 
mirti požymiai: pieno liaukos vėžiu 
sirgo artimi giminaičiai, ankstyva 
lytinė branda ir vėlyva menopauzė, 
nėra vaikų ar vėlyvas nėštumas, ge
netinės mutacijos. 

Pasaulyje kasmet užregistruoja
ma daugiau kaip milijonas naujų su
sirgimų pieno liaukos vėžiu. ELTA 

A t A 
ALFREDAS PRIŠMANTAS 

iškeliaudamas į Amžinuosius namus, paliko liū
dinčius savo artimuosius: žmoną ALMĄ, sūnų VIK
TORĄ, dukras RIMĄ ir ANGELĘ su šeimomis, 
tėvelius, brolį, daug giminių ir draugų... 

Nuoširdžiai užjaučiu, dalinuosi liūdesiu... 

Rožė Ražauskienė 

vardžiu, lyg daiktavardžiu. Gal dau
giau dalyvis „linksta" į būdvardžio 
sistemą (sandarą), nes jis gali būti ir 
įvardžiuotinis: 

valgyti: valgomas: valgomasis 
Jokia kita ide. kalba tokių 

fenomenų (kaitos laipsnių) neturi. 
(Tarp kitko, tik dvi gramatikos 

pasaulyje turi visiškas visų lietuvių 
kalbos dalyvių — ir įvardžiuotinių! 
— linksniavimo „lenteles": 

1. Leonardas Dambriūnas, An
tanas Klimas, William R. Schmals-
tieg, „Introduction to Modern Lit-
huanian", Brooklyn, 1966. Penkios 
laidos. Vėliau pavadintą „Beginner's 
Lithuanian" ir gaunamas per Ama-
zon. Com. 

2. Antanas Klimas, „Lietuvių 
kalbos dalyvių vartosena", Vilnius, 
1993 (išspausdinta). 

3. Dalyvių rašyba, linksniavi
mas ir kirčiavimas buvo (ir yra!) 
vienas sunkiausių dalykų lietuvių 
kalbos gramatikoje. 

Tuos sunkumus, manau, prisi
mena visi, kurie mokėsi Lietuvos, 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje ir 
JAV lituanistinėse mokyklose... 

4. Su veikiamaisiais dalyviais 
yra sudaromi keturi lietuvių kalbos 
veiksmažodžių sudėtiniai laikai: 

1. Es. laikas: aš esu skaitęs, 
skaičiusi... 

2. Būt. k. laikas: aš buvau skai
tęs, skaičiusi... 

3. Būt. d. laikas: aš būdavau 
skaitęs, skaičiusi... 

4. Būs. laikas: aš būsiu skai
tęs, skaičiusi... 

5. Su neveikiamaisiais dalyviais 
yra sudaromi keturi neveikiamosios 
rūšies (pasyvu) sudėtiniai laikai: 

1. Esam. laikas: Knyga yra 
skaitoma, skaityta... 

2. Būt. k. laikas: Knyga buvo 
skaitoma, skaityta... 

3. Būt. d. laikas: Knyga būda
vo skaitoma, skaityta... 

4. Būs. laikas: Knyga bus 

skaitoma, skaityta... 
6. Kadangi lietuvių kalboje yra 

tiek daug dalyvių, mes vartojame 
daug vad. dalyvių (dalyvinių) sa
kinių, kurie dažnai sutrumpina ilgus 
šalutinius sakinius. Pvz., 

Užuot, „Kai aš pavalgiau, aš išė
jau pasivaikščioti", galima sakyti: 
„Pavalgęs aš išėjau pasivaikščioti", 
ir t.t. 

7. Su įvairiais dalyviais lietuvių 
kalboje galima rasti labai senoviškų 
(archaiškų) posakių, sakinių, kon
strukcijų, kurios kitose ide. kalbose 
yra jau išnykusios. Čia duosime tik 
tris pavyzdžius: 

a. Jų čia senais laikais gyventa. 
b. Staiga nustojo liję. 
c.) Kur buvęs, kur nebuvęs, 

Jonas vėl atsirado. 
8. Sunkiausia yra sudaryti ir var

toti sangrąžinių veiksmažodžių daly
vius. Net ir garsiausi rašytojai ven
gia vartoti daug sangrąžinių veiks
mažodžių dalyvių. (Pvz., užuot juok
damiesi rašo: besijuokdami ir pan.) 

Čia mes duosime dažnai varto
jamo sangrąžinio veiksmažodžio 
juoktis dalyvių. 

Veikiamieji dalyviai: 
1. Esant. L: juokiąsis, juo-

kiantysi 
2. Būt. k. 1.: juokęsis, juoku-

sysi 
3. Būt. d. 1.: juokdavęsis, juok-

davusysi 
4. Būs. 1.: juokiąsis, juoksian-

tysi 
Pusdalyvis: juokdamasis, juok

damasi, 
juokdamiesi, juokdamasi 
Padalyviai: 
Es. 1.: juokiantis 
B. k. 1.: juokusis 
B. d. 1.: juokdavusis 
Būs. 1.: juoksiantis 
Pastaba: Sangrąžiniai veiks

mažodžiai neveikiamųjų (pasyviųjų) 
dalyvių neturi. 

.Auksuč iu f o n d o ' .-jir»_-kf -;r-0 tarytva >L ~au - ^ a - i C ; r i ' : cr'J •--• - a (Gintaru 
Fedrirjviciurni LfK pasario|2 r! ;s * a - ^ s: john Chites— Davis, CA; Leland 
Ruth (Ruthkaur.kai Str«mewtO, C A; Heater VVhite, RN — Palo Alto, C A; 

l i f • • n i a L> , avis, CA; Gint Federas p^oT Calvm Q u a k e t _ :_.nivc-sity - ' 
Lafayette, CA; inž. Vytautas Šliūpas, PE - - Budingame, CA. 

Prof. Lawrence Clement nuotr. 



12 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 7 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Didžiosios Savaitės ir Velykų pamaldos 
• w • f v i • • v v i * Tėviškes bažnyčioje 

6641 S. Troy Street, Chicago, IL 60629 

Verbų — Kančios Sekmadieni, balandžio 9 d., 10 vai. r. pamal
dos su Šv. Vakariene. Dalyvaus dr. Raminta Lampsatytė su dukra Indre 
ir sūnum Jonu. Jie atliks muzikinę programą. 

Didysis Penktadienis, balandžio 14 d., 5 vai. p.p. pamaldos su 
Šv. Vakariene. 

Velykos — Prisikėlimo pamaldos, sekmadienį, balandžio 16 
d., 8 vai. r. Šventinės pamaldos lietuvių ir anglų kalbomis. Dalyvaus 
choras. 

9:30 vai. r., po pamaldų Velykiniai pusryčiai parapijos salėje. 
Visi nuoširdžiai-kviečiami dalyvauti pamaldose. Kartu su šeimomis 

atšvęskime Didžiąją Savaitę ir Kristaus Prisikėlimo šventę! Tel. 
pasiteiravimui: 708-567-9044 

• Balandžio 8 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre atidaroma paroda, skirta 
Lietuvių operos 50-mečiui paminėti. 
Kviečiame visus į parodos atidarymą. 

• Balandžio 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 Jaunimo 
centrą. 

•Sekmadienį , balandžio 9 d., 12 
vai. p.p. Šaulių namų salėje įvyks 
metinis Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės narių susirinkimas. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 

•Sekmadienį , balandžio 9 d., po 
9 ir 11 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo 
J. Matulaičio misijoje PL centre, 
14911 127th Street, Lemont, IL, bus 
pardavinėjami bilietai į Lietuvių 
operos pastatymą „Pilėnai". Kvie
čiame įsigyti bilietus į jubiliejinį 
spektaklį. 

•Sakral inės muzikos koncertas 
„Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai" Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, 14911 127th Street, 
Lemont, IL, įvyks balandžio 9 d., 
sekmadienį, 1:30 vai. p.p. Ruošia LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

•Didžios ios savaitės pamaldos 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje. 
Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 13 d., 
nėra rytinių šv. Mišių. 6 vai. v. — 
išpažintys, 7 vai. v. šv. Mišios, Švč. 
Sakramento išstatymas naktinei 
adoracijai. Didįjį Penktadienį, ba
landžio 14 d., įsakytas pasninkas. 
Nėra šv. Mišių. Adoracija baigiama 
2 vai. p.p., 2:15 vai. p.p. — Kryžiaus 
kelias. 3 vai. p.p. Did. Penktadienio 
liturgija. Po apeigų — išpažintys. 
Didįjį Šeštadienį, balandžio 15 d., 
nuo 3 vai. p.p. iki 6 vai. v. — išpažin
tys. 8 vai. v. Velykų vigilija: ugnies, 
Velykinės žvakės, vandens šventini
mas ir šv. Mišios. Sekmadienį, ba
landžio 16 d., Velykos. 7 vai. r. Prisi
kėlimo šv. Mišios (giedos choras). 9 
vai. r. šv. Mišios. 11 vai. r. šv. Mišios 
(giedos choras). 6 vai. v. šv. Mišios. 

• V e l y k ų pamaldų laikas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, 6900 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629: Didysis 
ketvirtadienis, balandžio 13 d., 7 
•vai. v. — šv. Mišios, procesija ir Švč. 
Sakramento garbinimas iki 10 vai. 
v. Didysis Penktadienis, balandžio 
14 d., 7 vai. v. — Liturgija, Kryžiaus 
pagarbinimas ir Šv. Komunija. Di

dysis Šeštadienis, balandžio 15 d., 1 
vai. p.p. — valgių šventinimas. 7 
vai. v. — Velykų Vigilija ir Krikštas. 
Velykų dieną, balandžio 16 d., 7 vai. 
r. — šv. Mišios — Kristaus Prisikė
limas, malda už parapijiečius. 10:30 
vai. r. — pamaldos už parapijiečius 
ir parapijos geradarius. Pastaba: 8 
vai. r. šv. Mišių Velykų dieną nebus. 
Išpažintys: balandžio 11 d., antra
dienis, nuo 6 vai. v. iki 8 vai. v. 
Didžiojo Penktadienio rinkliava ski
riama Šventosios Žemės šventovėms 
išlaikyti. 

• Ziono lietuvių parapija, 9000 
S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453 
Ziono lietuvių liuteronų evangelikų 
bažnyčia ir kun. Valdas Aušra 
kviečia visus kartu švęsti Didžiąją 
savaitę ir Velykas. Pamaldos Ziono 
parapijos bažnyčioje vyks: Balandžio 
13 d., Didįjį Ketvirtadienį, 6:30 vai. 
v. šv. Mišios anglų kalba. Balandžio 
14 d., Didįjį Penktadienį, 5 vai. p.p. 
šv. Mišios lietuvių kalba. Po Mišių 
— Šv. Vakarienė. 6:30 vai. v. — 
Tamsos (Tenebrae) pamaldos. Ba
landžio 16 d., Šv. Velykų dieną, 8 
vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. 
Giedos parapijos mišrus choras, 
solistai. Po pamaldų visi kviečiami 
Velykiniams pusryčiams parapijos 
salėje. 11 vai. r. Velykinės pamaldos 
lietuvių kalba. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-422-1433, e-paštas: zionlith-
lutheran@aol.com 

• Lietuvos Dukterų draugijos 
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. 773-925-
3211. Dukterys maloniai kviečia 
visus ir visas apsilankyti ir įsigyti 
skanumynų Šv. Velykų stalui. 

• Šv. Velykų dieną, balandžio 
16 d., 1 vai. p.p. PLC didžiojoje salė
je vyks Šeimos Velykų šventė. Po
pietėje dalyvauja aktorė iš Lietuvos 
Virginija Kochanskytė, seselė Pran
ciška, dainininkė Audronė Simano-
nytė, 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. 

•ALRK Moterų sąjungos 3 kuo
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\ ^5 Sv.el T-c laryba 2005 m. Švietimo premija paiK>re Cieveland 
„Ausrcs aukštesniosios mokymos vedėjai Vidai Bucmienei ;nuotraukoje 
antra »š kairės). V Bučnrenė — vadc.e' iu lietuviškoms mokykloms JAV 
autore, daug metu dirba įvairiuose lietuviško švietimo baruose. Šios premi-
|os mecenatas — Lietuviu fondas Premija V Bucmienei buvo įteikta minint 
Vasario 16-aja Cieveiand. OH. 
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ARTĖJA ŠV. VELYKOS, 
reikia pasveikinti draugus, 

gimines. Gera išeitis — 
nusiųsti jiems sveikinimo 

atviruką. 

„Draugo7 ' knygynėlyje 
galite nusipirkti lietuviškų 
atvirukų. Kaina — 1 dol . 

Knygynėlio adresas: 
4545 W. 63 rd Street, 
Chicago, H. 60629. 

Tel. pasiteiravimui: 
773-585-9500. 

• Balandžio 22 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje istorikė dr. Aldona Vasi
liauskienė skaitys paskaitą „Arki
vyskupas Mečislovas Reinys: mokslo 
ir tikėjimo vienovė". Lietuvių kata
likų mokslo akademijos Istorijos 
mokslo sekcijos pirmininkė dr. Al
dona Vasiliauskienė savo moksli
nius siekius nukreipė į katalikų 
intelektualių asmenybių istoriją. 
Meninėje dalyje dalyvaus klarnetis
tas Rimas Paulauskas. Bus vaišės. 
JAV LB Kultūros taryba, Romos 
katalikų federacija ir ALTas kviečia 
visus į šią intelektualinę dvasinę 
paskaitą. 

• Cicero Jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas 
nuo bažnyčios) Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas. 

•Ba landž io 29 d., šeštadieni, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos 
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane „The 
Jungle" (1906 m.). Lietuvių kalba 
romanas pirmą kartą išspausdintas 
Čikagoje 1908 m. pavadinimu „Rais
tas". Paskaitoje sužinosite apie pir
mųjų emigrantų patirtį Čikagoje. Po 
paskaitos — vaišės. Įėjimas nemo
kamas. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

•Važiuojantiems \ Lietuviu ope
ros spektaklį „Pilėnai" dėmesiui! 
LB Lemonto apylinkes socialinis 

skyrius užsakė autobusą, kuris nuo 
PLC išvyks 1:30 vai. p.p. Prašome 
užsisakyti vietas paskambinę tel. 
630-968-0184 arba 630-243-0791. 
Autobusai veš ir į Dainų šventę. 
Vietas užsisakyti galima tais pačiais 
telefonais. 

•Pašto ženklų rinkėjams — fila
telistams! Eduardas Mateika iš 
Kauno nuo 1961 m., kai Sovietų są
jungoje buvo įvykdyta pinigų refor
ma (10:1) iki Sąjungos subyrėjimo 
1991 m. yra surinkęs visus sovieti
nius pašto ženklus su blokais, ku
riuos už nedidelę kainą ruošiasi par
duoti. E. Mateika taip pat turi to 
laikotarpio DDR (Deutsche Demok-
ratische Republik) ir Lenkijos pašto 
ženklų. Besidomintys to laikotarpio 
pašto ženklais, galite skambinti ar 
parašyti: Eduardui Mateikai, Vydū
no alėja 9 - 22, LT-50285 Kaunas, 
Lithuania. Tel. 837- 22-6722. 

IŠ ARTI IR TOŠM 
•Balandžio 30 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, Detroit, MI, aktorė Virginija 
Kochanskytė atliks programą „Gy
venimas — tai kaip graži kelionė". 
Programoje dalyvauja dainininkė 
Audronė Simanonytė. Bus vaišės. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438-7400 

mailto:lutheran@aol.com



