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Prezidentui svarbios pažymos rasti nepavyko 

Prezidentas Valdas Adamkus su atsistatydinusiu Aukščiausiojo Teismo teisėju 
V a l e n t i n u M i k e l ė n u . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) apie prieštaringos reputacijos Biržų 
— Patikrinus Prezidentūros kom- rajono teisėją, nerasta, 
piuterių sistemas, elektroninio laiš- Prezidentūros Teisės departa-
ko, kuriame buvo Valstybės saugu- mento darbuotojų kompiuterių pa-
mo depar tamento (VSD) pažyma tikrinimą atliko Prezidentūros kan

celiarijos informacinių sistemų spe
cialistai. Patikrinimas buvo atlieka
mas tikintis rasti VSD raštą. 

Po patikrinimo buvo konstatuo
ta, kad nėra objektyvių techninių 
galimybių nustatyti , ar Teisės de
partamento darbuotojai tokį laišką 
gavo, mat praėjusių metų lapkritį 
buvo pakeistas Prezidentūros kan
celiarijos elektroninio pašto serveris 
— tai sakė prezidento atstovė spau
dai Rita Grumadaitė. 

Tokio kompiuterių patikrinimo 
prireikė po praėjusią savaitę kilusio 
konflikto ta rp prezidento Valdo 
Adamkaus ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko Vytauto Greičiaus. 

Prezidento patarėjas teisės 
klausimams Haroldas Šinkūnas jau 
yra parašęs atsistatydinimo pareiš
kimą, kurio prezidentas kol kas nėra 
patenkinęs. 

Prezidento atstovė spaudai pir
madienį teigė kol kas nežinanti, ar 
V. Adamkus patenkins šį patarėjo 

Tarp geriausių 
pasaulio 

miestų 
— 84 tas 

L o n d o n a s , balandžio 10 d. 
(„ReutersTBNS) — Tarp geriausių 
gyventi pasaulio miestų Vilnius yra 
84 vietoje, teigiama naujausioje 
ta rp taut inės tyrimų organizacijos 
„Mercer Human Resources Consul
ting" ataskaitoje. 

Geriausias gyventi pasaulio 
miestas yra Šveicarijos Zurich, o 
prasčiausia Žemėje gyventi vieta 
trečius metus iš eilės pripažintas 
Baghdad. Estijos sostinei Talinui 
vertinime atiteko 91 vieta. 

Pasak „Mercer Human Re
sources Consulting", įstojimas į Eu
ropos Sąjungą (ES) padidino naujų 
narių investicinį patrauklumą ir gy
venimo kokybė keliose naujose ES 
narėse pastebimai pagerėjo. 

Be Vilniaus ir Talino, šių metų 
vertinime aukštyn palypėjo Buda
peštas, Praha ir Varšuva. 

Antroje vertinimo vietoje yra Že
neva, o trečioje, kaip ir pernai — 
Vancouver. 

Daugiau kaip 350 pasaulio 
miestų tyrimas pagrįstas gyvenimo 
lygio įvertinimu pagal 39 kriterijus, 
kurie sugrupuojami pagal šias kate
gorijas: vartojimo prekės ir jų priei
namumas, ekonominė aplinka (ban
kų sektoriaus stiprumas ir 1.1.), būs
to sąlygos. 

Be to, atliekant tyrimą buvo at
sižvelgiama į sveikatos apsaugos ir 
saugumo lygį, ekologinę aplinką, po
litinį bei socialinį stabilumą, infra
struktūros išvystymą ir kt. 

Partijos tariasi dėl nepasitikėjimo 
A. Paulausku 

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) 
— Valdančiosios koalicijos partijų 
vadovai kol kas neatskleidžia savo 
pozicijų dėl opozicijos siūlomo nepa
sitikėjimo Seimo pirmininku social
liberalų vadovu Artūru Paulausku. 

Nepasitikėjimo Seimo pirmi
ninku svarstymas turėtų įvykti an
tradienį. 

Pirmadienį keturių valdančiųjų 
partijų — Socialdemokratų (LSDP), 
Darbo partijos (DP), Valstiečių liau
dininkų ir socialliberalų — vadovai 
susitiko Seimo pirmininko A. Pau
lausko kabinete, tačiau jokių konk
rečių sprendimų nepriėmė. 

„Mes sutarėme svarstyti savo 
partijose", — sakė socialdemokratų 
vadovas premjeras Algirdas Bra
zauskas. 

Pats A. Brazauskas, kaip ir DP 
vadovas V. Uspaskichas, vengė at
skleisti savo asmenines pozicijas dėl 
pasitikėjimo A. Paulausku, pažymė
dami, jog sprendimus šiuo atveju tu
ri priimti partijos. 

Valstiečių liaudininkų partijos 
vadovė Žemės ūkio ministrė Kazi-
mira Prunskienė užsiminė, jog koali
cijos stabilumo klausimai ir nepasi
tikėjimo Seimo pirmininku klausi
mas nėra tapatūs. Nukelta į 6 psl. 

Sugrįžo sunkiai serganti režisierė 
Dalią Tamulevičiūtę. 

Kaip sakė KOP vadas pulkinin
kas Artūras Leita, „An-26" su civilių 
ir karo medikų komanda su D. Ta
mulevičiūte iš Zurich oro uosto pa
kilo 3 valandą Lietuvos laiku. Lėk
tuvas maždaug 6 vai. leidosi Vil
niaus oro uoste. „An-26" yra pritai
kytas medicinos evakuacijos opera
cijoms, jame lengvai sumontuojama 
reikalinga medicinos įranga. 

„Skrydžio išlaidos apmokamos 
iš krašto apsaugos biudžeto. Si me
dicininės evakuacijos operacija - mū
sų humanitarinė pareiga Lietuvos 
piliečiams", — sakė A. Leita. 

Krašto apsaugos ministras Ge
diminas Kirkilas sakė, jog par
skraidinti Šveicarijoje po insulto gy
dytą režisierę paprašė Lietuvos vals
tybinis jaunimo teatras, kur daug 
metų dirba D. Tamulevičiūtė. 

Dalia Tamulevičiūtė 
Dmitrijaus Matvejevo nuotr. 

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) 
— Lietuvos karinių oro pajėgų 
(KOP) lėktuvas „An-26" iš Šveicari
jos Zurich miesto parskraidino į Vil
nių po sunkios ligos sveikstančią ži
nomą teatro režisierę ir pedagogę 
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prašymą dėl atleidimo iš užimamų 
pareigų. 

Konfliktas tarp prezidento ir AT 
pirmininko kilo dėl prieštaringos re
putacijos Biržų rajono teisėjo. AT 
pirmininkas tvirtina, kad Teismų ta
rybai pernai birželį sprendžiant dėl 
Biržų rajono apylinkės teismo pirmi
ninko Valento Margevičiaus tinka
mumo toliau eiti šias pareigas, buvo 
perskaityta teisėjui nepalanki VSD 
pažyma. 

Anot V. Greičiaus, šią informaci
ją girdėjo Nuke l ta ą 6 psl-

v 

Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Du žvilgsniai į imigraciją. 
Kas per netvarka toje 
jaunimo politikoje. 
Kristaus mirties drama. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Fenomenas 
Center". 

; „United 

Lietuviu telkiniuose. 
Sukaktuvinė Čikagos 
Lietuviu operos šventė. 
Noriu pasidalinti, kuo 
pati degu. 
Lietuviu fondo nariu 
metinis suvažiavimas. 
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SENELIŲ GLOBOS 
SVARBA 

lONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Senesniais , norime to ar ne, 
turime rūpintis jau dabar. Senelių 
daugėja, jų vargai didėja, o gerų 
vaikų — tiek sūnų, tiek dukterų 
mažėja. Seneliui gėrio reikia lygiai 
taip, kaip ir jaunam. Jei mes noriai 
seneliams talkinsime, tai mūsų 
gyvenimas praeis gražiai. Tinkamai 
atlikę savo pareigas tėvams, jau
simės daug laimingesni ir savo 
pavyzdžiu išmokysime vaikus mus, 
senus, reikiamai prižiūrėti. Ateityje 
vyresnių nei 65 metų žmonių dau
gės. Kuo daugiau senesniųjų, tuo 
gydytojams daugiau darbo. Pradė
kime tvarkingai gyventi, valgyti, il
sėtis ir liaukimės save nuodyti. 

Žmonės dabar ima ilgiau gyven
ti, sveikiau senatvėje jaustis — tik 
pakartotinai primename: reikia dar 
labiau save į nagą suimti, sveikiau 
maitintis, higieniškiau ilsėtis, liau
tis tabaką, alkoholį vartoti ir senes
niųjų pastoge laiku apsirūpinti. Tu
rime seneliais jau iš anksto pasi
rūpinti, kad nereikėtų lyg be galvų 
lakstyti, norint juos kur nors ap
gyvendinti. Nepalikim vien gydyto
jams seneliais rūpintis. Šį gražiau
sią žmogaus darbą turi dirbti visa 
mūsų visuomenė, pirmiausia dva
sininkija, gydytojai ir visi pasiturin
tieji, ypač iš degtinės turtus krau
nantieji, nes jie daugiausia žalos 
senelių sveikatai padaro. Kol medi
cina nepajėgs nugalėti žmogaus 
kūno senėjimo ir mirties, tol mes 
neturėsime milžinų — labai ilgai ir 
laimingai gyvenančių žmonių. Žino
ma, ir dabar žmogaus gyvenimas jau 
pagerėjo. Daugėja ilgaamžių. Tačiau 
nepamirškime svarbiausio dalyko — 
medicina pagerino senesniojo gyve
nimą jį vien tik pailgindama. Gy
dytojai, senelių ligų specialistai 
tvirtina, kad medicinos tikslas yra 
pagerinti senesniojo žmogaus gyvas
tingumą, jo stiprumą, energingumą, 
o ne vien tik jo amžiaus ilgumu 
rūpintis. Vien ilgas amžius dar ne 
viskas, jei žmogus nelaimingas ar 
ligotas. Jei vieną senelio mirties 
priežastį pašalinsi, tai kita lauks jo 
už kertės. Todėl visapusiškai seneliu 
rūpintis turime jau dabar. Nerek
lamuokime rūkymo mūsų laikraš
čiuose, neaprašinėkime girtavimo 
mūsų suėjimuose. Tai seneliui trum
pina amžių, silpnina jo jėgas senat
vės sulaukus. Labai svarbu, kad 
senesnysis sveikesnei senatvei reng
tųsi iš anksto. Žmogaus gyvastingu
mo, žvalumo, stiprumo įrodymas yra 

jo pajėgumas vaikščioti. Kiekvienas 
mūsų tur ime dabar ta ip sveikai 
gyventi, kad senatvės sulaukę, pa
jėgtume pereiti judrią gatvę viską 
matydami, girdėdami ir orientuo
damiesi. Jei rūpinsimės savo sveika
ta, tai daug vėliau lepšėmis virsime. 
Jau šiandien kiekvienas stenkimės 
mirties sulaukti jauni būdami — ir 
labai ilgai gyvendami. Tokiam gėriui 
turime rengtis dabar , žmoniškai 
elgtis, nervus raminti, daržoves, vai
sius valgyti, daug baltymų (rūgusio 
pieno, liesos varškės ir mėsos) var
toti. Sekime sveikatos sėklą dabar — 
tada gilios senatvės sulaukę turė
sime daug ko gero sau prisišienauti. 

Kas, pagaliau, yra senelis? To
kiu laikomas oficialiai 65-ojo gimta
dienio sulaukęs. Bet tai yra t ik teisi
nis — legalus ir socialus vert inimas. 
Jis nieko bendro neturi su mediciniš
ka tikrove. Tai sudėtinė sritis: čia 
susipynę mediciniški ir socialiniai 
dalykai. Jokio reikalo nėra 65 metų 
žmogui mesti visus darbus ir an t 
pečiaus lipti. J is gali būti toks pat 
aktyvus, kaip ir dešimt metų už jį 
jaunesnis draugas. Visai nėra pag
rindo reikalauti, kad nuo 65 metų 
žmogus jau visko atsisakytų ir tik 
apie savo silpnėjimą tegalvotų. Dau
gelis protingų žmonių nesut inka su 
tokia nuostata, kad 65 metų žmogus 
turėtų mesti visus darbus ir sėdėtų 
rankas sudėjęs arba kortuotų su 
vienmečiais. Kai kurie pensininkai 
nenori dirbti dėl įvairių priežasčių: 
vienas dėl blogos sveikatos, kito dar
bas buvo per daug varginantis, tre
čias tiesiog pasako: „Aš nenoriu dau
giau dirbti, nes savo jau atidirbau". 
Žinoma, tai priklauso nuo paties 
žmogaus nusiteikimo ir pajėgumo. 

Su senatve ateina įvairios ne
galės, ypač netvarkingai gyvenu
siems. 65 metų sulaukusiųjų trys 
ketvirtadaliai serga mažiausiai vie
na liga. Pusė tokio amžiaus žmonių 
turi po dvi ligas. Nepaisant to, dau
guma pensininkų yra pajėgūs dirbti 
— jie nėra paliegėliai. Du trečdaliai 
pensininkų gali atlikti kasdieninius 
darbus. Tik kar ta i s liga verčia 
žmogų išeiti į pensiją. Dabar senes
nieji tinkamai neprisižiūri. Nors jų 
ligos yra ir sunkesnės, ir dažnesnės 
negu jaunesniųjų, tačiau jie t ik 
vienu kartu per metus daugiau apsi
lanko pas gydytoją, palyginus su 
jaunesniais. Čikagoje ištyrus 1,900 
senelių ras ta , kad mažiau negu 
penktadalis (20 proc.) buvo geros 
sveikatos. Nepaisant tokio liguistu
mo, du trečdaliai jų per tris mėne

sius nesikreipė nei į gydytoją, nei į 
gailestingąją seserį. Didžiausia 
kl iūt is t inkamai senelio globai yra 
pinigų stoka. Tokie ir panašūs rū
pesčiai slegia ir š iandien mūsų 
senelių pečius, širdį ir smegenis. 
Daug yra menkadvasių tiek gydyto
jų, t iek dvasiškių, tiek kitų žmonių, 
kur ie nepasimoko iš prancūzų bei 
rusų revoliucijų, kur menkiems ka
ral iams buvo galvos nukirstos, jų 
šeimos sušaudytos, nes šie nesi
rūpino žmonėmis, o užmiršti žmonės 
negali kentėti iki begalybės. 

Kiekvienas nežmoniškasis rū
pinasi tik savimi — vaikai iš senelio 
laukia tik pinigų. Seneliui mirus iš 
visų kampų sulekia senelio palikimo 
dalytis. Toliau miegoti ir seneliais 
nesirūpinti gali tik pakvaišęs žmo
gus, tik savimyla ar kitoks menka-
dvasis asmuo. Tokiai senelio skriau
dai tur i būti padarytas galas. Se
nel iui ta ip pat , ka ip ir jaunam, 
reikia nuoširdžios globos, pagalbos, 
užuojautos. 

Nela iming i s ene l ių atsitikimai 

Namai pensininkams nėra pati 
saugiaus ia vieta. Per savo neap
dai rumą net pusė visų nelaimingų 
atsi t ikimų namuose pensininkams 
baigiasi mirtimi. 

Todėl apsauga nuo nelaimingų 
atsi t ikimų darosi vis svarbesnė. Ji 
ap ima du svarbiausius dalykus: 1. 
r e ik ia būt i budr iam nesaugioje 
aplinkoje; 2. reikia atsikratyti neap
dairumo įpročių. Vienas autobuse 
stovi nesilaikydamas — ir virsta 
autobusui pajudėjus. Kitas namuose 
būdamas pamiršta, kad jam kartais 
pasidaro tamsu akyse — jis virsta 
nepatogiai nuo laiptų, ant baldų ir 
sunk ia i susižeidžia. Pensininkas 
nuolatos turi užimti patogią padėtį, 
j is tur i vaikščioti saugiai: namuose 
a r kieme būdamas jis visada turi 
vengti pavojingų vietų. Jauni būda
mi griuvome ir atsikėlę toliau bė
gome. Dabar griuvęs dažnas pats 
neatsikeliame. Tai kaulas lūžta, tai 
r a n k a išnyra. Net ir nesmarkiai 
g r iūdami raumenis bei sąnarius 
susižalojame. Darydamiesi apdai
resni, stenkimės gerinti regą, klau
są, a tmint į . Kar ta i s pensininkui 
reikia pasižymėti vaistus, kad jų 
nesumaišytų; įsigyti gaisrui gesinti 
pap ra s t ą prietaisą; gerai šaldyti 
maistą, kad neapsinuodytų sugedu
siu. Šios ir kitos priemonės padidins 
pensininko saugumą ir pagerins jo 
gyvenimą. Reikia tvarkyti nesaugią 
ap l inką ir a ts isakyt i nesveikų 
įpročių. Atsiminkime: visada ir visur 
elkimės teisingai. Tik tada galėsime 
sumažint i nelaimių skaičių. Kopūs
tais virstančias savas galvas keis-
kime tikrai lietuviškomis! Liovęsi 
rūkyti , girtauti, persivalgyti, galė
sime ilgiau sveiku ir laimingu gy
venimu džiaugtis. Ilgiau galėdamas 
savarankiškai nepriklausomai gy
venti žmogus jaučiasi laimingas. 

Nustokime taupyti pinigus vien 
pakasynoms, vien maldoms, iš pra
garo vaduojančioms. Kambaryje 
įtaisykime stiprią šviesą, nes del 
silpno regėjimo daugelis susižeidžia. 

Šviesos jungtukas turi būti arti 
prie durų. Visos lemputes turi būti 
pr idengtos , nes akinant i šviesa 
truKcio regėjimui. 

Nustatyta, kad dažniausiai žmo-
Dėa parpuo.a nepastebėję paskuti
nio laiptelio. Kad išvengtume tokios 
nelaimes, reikia gerai apšviesti laip
tus , sutvarkyti iš abiejų pusiu turėk
lus ir j juos tinkamai remtis. Laiptus 
galima iškloti šiurkščia medžiaga ar 
prikalti kilimą. Be to, pirmą ir pas

kutinį laiptą ar jų kraštą reikia nu
dažyti baltai ar šviesiai — tada jie 
bus geriau pastebimi. 

Spintos turi būti įrengtos pa
rankiai, atitinkamo aukščio, kad, 
paimant ir padedant daiktus, ne
reikėtų laipioti. Jei reikia, geriau 
visada turėti kilnojamus laiptelius, 
negu pasilipti ant kėdės. Laipteliai 
turi būti pastatyti taip, kad žmogus 
viena ranka galėtų laikytis sienos ir 
niekada į šonus nuo laiptelių nesiek
ti daugiau kaip 12 colių. 

Senelis dažniau susižeidžia 
dirbdamas ne taip, kaip reikia, bei 
dėl smulkmenų ar apsileidimo. J a m 
reikia priminti, kad ką nors pa
lietus, tuojau reikia iššluostyti; 
nereikia vaikščioti tarp primėtytų 
ant grindų daiktų; nedėvėti išk
lerusių ar aukštakulnių batų. 
Nešant daiktus iš vieno kambario į 
kitą, reikia vieną ranką turėti laisvą 
ir laikytis turėklų. 

Atsimintina, kad kiekvienas 
vaistas gali veikti kaip mirt inas 
nuodas, jei yra netinkamai vartoja
mas. Seneliai dažnai vartoja kelių 
rūšių vaistus. Kartais jie patys juos 
perka be gydytojo žinios. Tinkamas 
vaistų vartojimas ir jų laikymas 
žinotina kiekvienam iš mūsų. 
Išmintingas žmogus vaistus laiko 
užrakintoje vaistų spintoje ir pa
senusius vaistus išmeta. Kiekvieno 
vaisto pavadinimas turi būti įskaito
mas — užrašytas didelėmis raidė
mis. Dažnai vartojamus vais tus 
reikia laikyti vaistų spintoje pa
rankiausioje vietoje. 
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Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuva,: 

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

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakci|a@draugas org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administraciia@draugas.ora 

Moderatorius - kun Viktoras Rimšeiis 
• Admmistraciia dirba kasdien. 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 
• Redakciia diroa kasdien, 

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopija 

Ei-paštas 
rastine@draugas org 

skelbimai<&draugas org 

mailto:administraciia@draugas.ora
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KAS PER NETVARKA 
TOJE JAUNIMO 

POLITIKOJE? 
Lietuvos krikščionių demokratų 

jaunimo sekcija domėdamasi, kaip 
Lietuvoje formuojama ir įgyvendina
ma jaunimo politika, užuot radusi 
atsakymus, remdamasi įstatymais ir 
oficialiai pateikiama informacija, 
susidūrė su dar daugiau klausimų, 
kurie verčia nerimauti ir iš principo 
sužinoti, kas vyksta. 

Esamos, bet nesamos 
organizacijos 

Pats nelabasis ragus nusilau
žytų, bandydamas rasti atsakymus, 
atrodo, į labai paprastus klausimus: 
kas ir kaip šiuo metu šalyje formuoja 
ir įgyvendina jaunimo politiką. 

Dešimt metų turėjome tokią Vals
tybinę jaunimo reikalų tarybą 
(VJRT), veikiančią prie Lietuvos vy
riausybės. Aplankius jų internetinį 
portalą, atrodytų, kad ir dabar dar ją 
turime, tačiau Jaunimo politikos 
pagrindų įstatymas sako ką kita - ją 
turėjome iki 2006 m. sausio 1 d., o nuo 
šios datos jaunimo politiką įgyvendi
na jaunimo reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos, prie kurios dar turime - jau
nimo reikalų tarybą... Nors jau darosi 
painiau, tačiau kol kas dar susikau
pus galima pabandyti suvesti galus. 
Tačiau jei norima, kad būtų painiau -
prašom - dar šių metų vasario mėnesį 
paramą iš VJRT (!) gavusios jaunimo 
organizacijos sutartis pasirašinėjo ne 
su Jaunimo reikalų departamentu, 
tačiau su jau pagal įstatymo nuos
tatas nebesančia VJRT. Ta pati ne
besanti taryba dar jaunimo organi
zacijoms spėjo išdalinti visą šūsnį 
kompiuterių ir kitokių agregatų už 
200,000 Lt. 

Kodėl slepiama 
paskirstoma parama? 

Negalima neatkreipti dėmesio ir į 
tai, kad ankstesniais metais viešai 
buvo galima sužinoti, kiek ir kokia 
jaunimo organizacija iš VJRT gavo 
finansavimo atskiriems projektams 
įgyvendinti. Šiemet galime tenkintis 
tik informacija, kokie projektai ir 
kokios organizacijos gavo valstybės 
pinigų, tačiau kiek pinigų gauta -
laikoma paslaptyje. Įdomu, kodėl 
įslaptinama iš mokesčių mokėtojų 
surenkami ir paskirstomi pinigai? 
Ankstesniais metais nesunku buvo 
rasti informaciją, kiek apskritai vals
tybė iš biudžeto skiria jaunimo rei
kalams. Pvz., 2005 m. Valstybinei jau
nimo reikalų tarybai buvo atseikėta 
2,788,800 Lt/, iš kurių ši institucija 
gerino jaunimo padėtį mūsų valstybė
je. Šiemet bendros sumos nesančiai, 
bet esančiai tarybai taip lengvai 
nesužinosime, nes valstybės biudžeto 
asignavimuose atskiros eilutės nebėra 
- visi pinigai skiriami Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijai, iš kurios 
atseikėjama esančiam, bet nesančiam 
Jaunimo reikalų departamentui... 
Tikriausiai visa tai galėtume pava
dinti reforma, tik neaišku kam, ir 
neaišku kodėl? 

Giliau \ mišką - daugiau medžių 

muojančių jaunimo politiką Lietuvoje. 
Viena jų - 2005.11.22 redakcijos 
Jaunimo politikos pagrindų įstatyme 
įrašyta: „Lietuvos jaunimo organizaci
jų taryba". Vienaskaitos linksnis rodo, 
kad kalba eina apie vienetinę organi
zaciją. Ident išku pavadinimu, o 
visiems labiau žinoma t rumpiniu 
LIJOT (Lietuvos jaunimo organizaci
jų taryba) veikia kaip asociacija. Dėl 
kokių priežasčių viena asociacija savo 
veiklos monopolį — vienyti ir atstovau
ti Lietuvoje veikiančias jaunimo orga
nizacijas — užsitikrina įstatymu? O 
kur konkurencingumas? - gal kartais 
jaunimo organizacijos norėtų, kad jų 
interesus atstovautų kita organizaci
ja? - ir giluminis klausimas - a r tai 
demokratiška? 

Paieškoję daugiau sąsajų t a rp 
LiJOT ir VJRT, sužinotume, kad VJR 
Taryba yra formuojama pariteto prin
cipu: 6 Tarybos nariai yra skiriami 
valstybinių institucijų, o 6 - deleguoti 
nevyriausybinės skėtinės organizaci
jos - Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos. Tie šeši LiJOT deleguoti na
riai (tarp kurių yra ir LiJot preziden
tas) dalyvauja ski rs tant valstybės 
paramą jaunimo organizacijoms. Ir 
pats LiJOT iš VJRT kasmet pasi-
skiria bent po 200,000 Lt savo veiklai. 
Panašu, kad jaunimas ne ką atsilieka 
nuo nomenklatūrinio veiklos mecha
nizmo, o, atrodo, tuščiai viltys puo
selėjamos, kad ši ka r ta veiks va
dovaudamasi kitokiomis vertybėmis. 

Ką raiškia interesų 
ats tovavimas? 

Monopolistinė Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba skelbiasi atsto
vaujanti jaunimo interesus. Logiška 
būtų tikėtis, kad ši organizacija gali ir 
netgi privalo reikšti įvairias pozicijas 
Lietuvos jaunimo vardu. Tačiau ilgai 
nesigilindami, gal ime plika akimi 
pamatyti, kad LiJOT vengia pozicijų 
reiškimo ir formavimo vertybiniais 
klausimais. 2003 m. pabaigoje įsibė
gėjus R. Pakso skandalui , LiJOT 
vykusioje asamblėjoje buvo siūloma 
jaunimui pareikšti poziciją dėl vyks
tančio skandalo, tačiau jaunimą atsto
vaujanti organizacija nusprendė susi
laikyti. Panašių pavyzdžių nereiktų 
ieškoti kažkur giliai praeityje -
paskutinėje asamblėjoje, vykusioje 
praėjusių metų pabaigoje, jaunimas 
atmetė rezoliucijas „dėl tradicinės šei
mos institucijos stiprinimo" bei jai 
oponavusios - „dėl homofobijos ap
raiškų Lietuvos visuomenėje". Ką tai 
rodo? - kad jaunimui atstovaujančiai 
organizacijai bei jauniesiems vado
vams toli iki kert inių, vertybinių 
mūsų valstybės pamatų, tačiau kai 
kalba pakrypsta apie pinigų dalybas, 
tai diskusijos užverda analogiškos, 
kaip valdančiosios koalicijos partne
rių dėl ES lėšų skirstymo, o pozicija 
palanki vienai a r kitai interesų gru
pei, trūks plyš, - bet vis tiek bus 
suformuota. 

Atskaitomybės - nerasta 

Tos, jau kaip ir nebesančios, ta
čiau esančios, organizacijos VJRT 
nuostatuose sakoma, kad ji už savo 

Yra ir daugiau organizacijų, for- vc.kla atsiskaito Soc-.alinos apsaugos 

DANUTE BINDOKIENE 

Du žvilgsniai 
Į imigraciją 

Mojuodami Amerikos vėlia
vomis ir skanduodami šū
kius, praėjusį savaitgalį 

daugelyje JAV miestų triukšmin
gai demonstravo nelegalūs imi
gran ta i ir jiems prijaučiantys, 
reikalaudami, kad pagaliau JAV 
vadovybė apsispręstų ir leistų 
j iems pasilikti šioje šalyje, il
gainiui įsigyjant pilietybę. Deja, 
tas apsisprendimas vykdomas 
maždaug pagal lietuvišką patarlę: 
„Mielas svečias, gaila varškės". 
Vos priartėjama prie susitarimo, 
iškyla naujos abejonės ir svarsty-
bos atidedamos. Šiuo metu jos bus 
tęsiamos, kai senatoriai susirinks 
po Velykų atostogų. 

Daugelis tikėjosi, kad imigra
cijos įstatymo pakeitimas ir nele
galių imigrantų likimas bus iš
spręs tas praėjusį ketvirtadienį, 
pagaliau radus būdą įgalinti apie 
12 mln. nelegalių imigratų, gyve
nančių Amerikoje, čia pasilikti, 
suteikiant jiems progą po 5 metų 
siekti pilietybės, a t l iekant tam 
tikrus formalumus. Naujas nutari
mas duotų vilties išsikapstyti iš 
šios „imigracinės painiavos", kuri, 
kaip skaudamas dantis, nesiliauja 
j au apie dvidešimt metų, kai pas
kutinį kartą buvo pakeistas imi
gracijos įstatymas. Įdomu tai, kad 
šį kartą ir demokratai, ir respub
likonai buvo šiuo klausimu kone 
vieningos nuomonės, tačiau ji 
išsiskyrė, sesijoje kilus karštiems 
ginčams. Manykime, kad per atos
togas senatoriai kiek atvės ir, vėl 
susirinkę į Vašingtoną, atras iš
ėjimą iš šio akligatvio. 

J nelegalius imigrantus žiūri
ma dvigubu žvilgsniu. Daugelis 
pripažįsta, kad jie reikalingi, kaip 
pigi ir nereikli darbo jėga, todėl 
būtina sudaryti sąlygas įsileisti 
daug daugiau imigrantų iš Mek
sikos, Pietų Amerikos ir Rytų bei 
Vidurio Europos, tačiau tam tik
romis sąlygomis, kurios daugiau
sia diktuojamos teroristų baimės. 
Atidarius valstybės sienas ir ne
kontroliuojant pro jas atvykstan
čių, kar tu su dorais, sąžiningais, 
ieškančiais geresnio duonos kąs
nio, be abejo, pradės plūsti ir vi
soks nepageidaujamas elementas 
— galimi teroristai, narkotikų 
prekeiviai, įvairūs nusikaltėliai 
(pastarieji ir dabar randa kelius į 

Ameriką). Antra vertus, sudarius 
sąlygas nelegaliems imigrantams 
pasilikti Amerikoje ir ilgainiui įsi
gyti pilietybę, tarsi pasityčiojama 
iš iki šiol veikiančių įstatymų, ku
riais nustatyti atvykstančių skai
čiai pagal „žaliosios kortelės" 
loteriją. Nelegaliai atvykę ir apsi
gyvenę imigrantai yra sulaužę 
JAV įstatymus — jie turi būti 
baudžiami ir deportuojami. Bet čia 
ir pasiekiamas neperkandamas 
problemos branduolys: kas atsitik
tų, jei Amerika nuspręstų depor
tuoti apie 12 mln. žmonių? Juo la
biau, kad kai kurie sukūrę šeimas 
su JAV piliečiais, susilaukę vaikų 
šiame krašte. 

Pagal pernai gruodį padarytą 
nutarimą, nelegalai turėtų būti de
portuojami, o juos samdantys bau
džiami. Taip pat tarp JAV ir Mek
sikos pastatoma 700 mylių ilgio 
siena, turėsianti sulaikyti nelega
lių imigrantų antplūdį. Nereikia 
stebėtis, kad toks nutarimas sutik
tas skeptiškai ir priešiškai. Ne
jaugi gali kas pastatyti „neperei
namą užtvarą" ir apsaugoti tokį 
ilgą sienos ruožą? (Prisiminkime 
neseniai aptiktus tunelius, kuriais 
narkotikų pirkliai į Los Angeles 
veždavo heroiną ir marihuaną?) 
Antra, kai žmonės nori ką pasiekti 
— atras būdų ir priemonių, taigi ir 
nelegalūs imigrantai vienaip ar 
kitaip pateks į Ameriką. 

Praėjusio savaitgalio demons
tracijos vien Dalias (Tex.) mieste 
sutraukė pusę milijono žmonių, o 
kur dar Miami (Fla.), Birmingham 
(Ala.), Boise (Ida.), San Diego, net 
mažame Goshen (Ind.) miestelyje 
susirinko apie 2,000 protesto akci
jos dalyvių. Tačiau nepasitenki
nimą vis garsiau reiškia ir ame
rikiečiai, kurie skundžiasi, kad 
nelegalai užgožia darbo rinką, 
atimdami darbus iš vietinių gyven
tojų, nemoka valstybės mokesčių, 
neturi sveikatos apdraudos, pilie
čiams reikia mokėti už jų vaikų 
mokslą ir kitas paslaugas. 

Taigi, dar šios problemos galo 
nematyti, bet anksčiau ar vėliau 
visgi sprendimas bus pasiektas. O 
tuo tarpu — reikia kantrybės ir 
pakantumo visiems šio krašto gy
ventojams. Amerika didelė, vi
siems čia pakaks vietos... 

ir darbo ministrui. Ši taryba iki 2004 
m. praktikavo tam tikrą atsiskai
tymą ir visuomenei - jų intemetinėje 
svetainėje www.VJRT.lt rasime 
ataskaitas už 2002 ir 2003 metus, ta
čiau kur kas aktualiau būtų sužinoti 
tarybos veiklos rezultatus už 2004 bei 
2005 metus, tačiau jei jos ir yra. 
nepasiekiamos plačiajai visuomenei. 

Šiuo metu, kai ypač suaktyvėju
sios viešosios diskusijos apie protek
cionizmo išgyvendinimą iš Lietuvos 
politikos bei viešojo intereso sugrąži
nimą, - apmaudu stebėti liūdnai besi-
šviečiančias Lietuvos ateitį lemsian-
čias jaunimo politikos formavimo sub
tilybes. Jaunimas galėtų ir turėtų 
būti pavyzdžiu šių dienų iš skandalų 
neišsivaduojantiems politikams, ta

čiau skaidrumo, viešumo ir vertybinės 
politikos pamokas neprošal būtų ir 
bepradedantiesiems. Kita vertus -
visų problemų negalima nurašyti jau
nimui, juk ne jie priiminėja įstaty
mus, o taip. kaip dirba šios kadencijos 
Seimas ir Vyriausybė - atrodo nieko 
nuostabaus, kad susidaro panašios 
situacijos. Vyresniesiems politikams, 
matyt nelabai įdomūs jaunimo rei
kalai, kad pernelyg rimtai į juos ir 
nežiūrima, o kai ne(pri)žiūrima, - ga
lima daryti ką tik patinka. 

Mindaugas Lingė 
Lietuvos krikščionių demokratų 

jaunimo sekcijos pirmininkas 

http://www.VJRT.lt
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KRISTAUS MIRTIES DRAMA 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Paskutiniaisiais savo viešojo 
gyvenimo metais Kristus labai 
įsipyko fariziejams ir Rašto žino
vams. Šis juos išvadino gyvačių 
lizdu, pabaltintais grabais ir vis 
pabrėždavo, kad, norint įeiti į dan
gaus karalystę, reikia turėti ne tokį 
teisingumą, kokį rodo fariziejai. Jis 
savo kalbose buvo tiesus, atviras, be 
vyliaus, nevartojo perdėtai manda
gių žodžių, kurie atvirai tiesos nepa
sako. Klausytojai žinojo, už ką Jėzus 
žmones giria ir už ką juos peikia, ir 
bara. Kartą Jėzus net apaštalą Petrą 
išvadino šėtonu už tai, kad šis norėjo 
savo Mokytoją, kurį taip mylėjo, 
atkalbinti nuo minties, kad Mesijui 
-reikės kentėti ir mirti. Nei iš šio, nei 
iš to prieš pat žydų Velykas Jėzus 
iškeikė neturintį vaisių figos medį 
(Mk. 1, 14). Tas, kuriame niekas ne
galėjo atrasti nuodėmės, buvo alka
nas ir prakeikė niekam dėtą medį. 
Galbūt Jėzus norėjo tuo įvykiu su
stiprinti mokiniuose tikėjimą dieviš
ka pasiuntinybe, nes ryšium su 
medžio nudžiuvimu Jis jiems kalbėjo 
apie tikėjimą ir maldą. 

Prieš Velykų šventes, kai į Jeru
zalę buvo suėjusios iš visų kraštų 
minios maldininkų, Jėzus, užsėdęs 
ant asilaičio, labai iškilmingai įžen
gė į miestą. Daugybė žmonių tiesė 
ant kelio savo drabužius, kiti klojo 
žalias šakeles, nukirstas laukuose 
(Mk. 1, 8). Visi šaukė: „Šlovė be
siartinančiai mūsų tėvo Dovydo ka
ralystei" (Mk. 1,10). Kitą dieną Jėzus 
labai susipyko su prekiautojais, ku
rie pačioje Jeruzalės šventovėje pa
darė visą turgų, o žmonės tik vakar 
šaukė Jam „Osana aukštybėse!" 
Žydų tautos vadai, fariziejai, Rašto 

žinovai ir kunigai jokiu būdu 
nenorėjo girdėti apie Dovydo kara
lystę, ateinančią su tokiu Kristumi, 
kuris neturi gero žodžio išrinktosios 
tautos vadams. Ne tokios karalystės 
ir ne tokio Mesijo jie laukė. Todėl dėl 
visos tautos gero jie nutarė Jėzų 
Nazarietį pašalinti iš gyvenimo. 
Jiems atrodė, kad yra už ką Jėzų 
apkaltini. 

Jų supratimu, mokytojas, kuris 
taip aštriai kalba prieš tautos 
maldinguosius fariziejus, kuris juos 
keikia su virve išmušęs iš šventovės 
visus pirkėjus ir pardavėjus, už tai, 
dargi save vadina Dievo sūnumi, yra 
vertas mirties. Toks Kristus, atrodė, 
yra pavojingas visai tautai. Aukštieji 
kunigai ir fariziejai sušaukė teismo 
tarybą ir šitaip svarstė: „Ką dary
sime? Šitas žmogus daro daug ste
buklų. Jei taip Jį paliksime, visi 
įtikės Jį; ateis romėnai ir sunaikins 

šventąją vietą bei mūsų tautą" (Jn. 
1, 48). Kajafas, tų metų vyriausias 
kunigas, savo nuomonę išreiškė, 
tarsi duodamas ištarmę ir mirties 
sprendimą, jog geriau, kad vienas 
žmogus mirtų už tautą, o ne visa 
tauta žūtų. Evangelijoje sakoma, 
kad Kajafas, kaip vyriausias kuni
gas, tokiu pasakymu pranašavo, kad 
Jėzui reikės mirti už tautą. Pas
kutinių Kristaus gyvenimo šioje 
žemėje dienų įvykiai klostėsi labai 
skubiai ir privedė Jį prie kentėjimų 
bei žiaurios mirties ant kryžiaus. 
Buvo neteisingi apkaltinimai prieš 
teisųjį žmogų iš Nazareto, ir niekam 
iš kaltintojų neatėjo į galvą mintis, 
kad jie kaltina patį Dievą, kad 
Mesijui reikia kentėti ir mirti. Tie 
patys žmonės, kurie prieš kelias 
dienas Jėzui, žengiančiam į Jeru
zalę, šaukė osana, o praeidami pro 
nukryžiuotą ant Kalvarijos kalno 
Jėzų, kraipė galvas ir sakė tyčio
damiesi: „Še tau, kuris sugriauni 
šventyklą ir per tris dienas atstatai; 
gelbėkis pats! Jei esi Dievo Sūnus, 
nuženk nuo kryžiaus!" (Jn. 27, 40). 
Kristus, Dievas ir Žmogus, turėjo 
išgerti kentėjimų ir mirties taurę iki 
dugno. Sąmoningumas yra ken
tėjimų patirties pagrindas. Niekas 
nei danguje, nei žemėje neturėjo ir 
negali turėti didesnio sąmoningumo 
apie save, kaip Kristus, kuris yra 
pats Dievas. Tai su dievišku būties 
sąmoningumu Kristus turėjo išgy
venti kančią ir mirtį. 

Išeidami iš Kristaus pasakymo, 
jog grūdui reikia apmirti, kad at
neštų vaisių, mes vėl einame su 
klausimu, kodėl Kristui, pačiam 
Dievui, reikėjo tokios žiaurios mir
ties, kai žmonijai išgelbėti dieviškoje 
išmintyje yra daug kitų būdų. Gal 
kad Dievas yra Meilė, gal kad Jam 

reikia Jo kūrinių praeinamos patir
ties, bet prieš Kristaus mirties pas
laptį visa žmogiškosios išminties 
kalba nutyla. Dievo Sūnaus įsikūni
jimas, Dievo apsireiškimas žmogiš
kame gyvenime, Jo kančia ir mirtis 
yra Dievo kūrybos pačios didžiosios 
apraiškos, kurias teologai vadina 
dieviškomis paslaptimis, o kiti moks
lininkai gali pavadinti jas Dievo 
kūrybos evoliucija. 

Atėjus laikų pilnybei, pats Die
vas įsijungė į tą savo dievišką dramą 
ir nutarė pats suvaidinti žmogiško
sios buities likimo rolę. Taigi reikėjo 
šioje dieviškoje dramoje, kad įvyktų 
viskas, kas pranašų pranašauta, 
reikėjo, kad įvyktų taip, kaip Dievas 
buvo nutaręs, reikėjo, kad Mesijas 
kentėtų ir mirtų. Šioje dramoje Pet
ras savo Mokytojo išsigynė, Judas 
savo Mokytoją išdavė, Pilotas nekal
tą žmogų pasmerkė mirčiai. Taigi 
įvyko taip, kaip nuo amžių numaty
ta, bet visi veikė laisvai. Dievas 
niekam nedarė prievartos, bet vieni 
Kristaus dieviškoje dramoje pasi
rodė herojais, tapo šventais, o kiti 
nusidėjo taip, kad tamsybių ir švie
sos karalystės veikė drauge. Prieš 
savo mirties paslaptį mes taip pat 
stovime susimąstę be žado. Mes esa
me irgi įtraukti į tą dievišką dramą. 
Mes esame tame dieviškos kūrybos 
evoliuciniame periode, kur žmogus 
kenčia ir miršta, paskui grįžta į že
mės dulkes. Po Kristaus mirties ant 
Kalvarijos kalno su mirtimi mūsų 
veikimas nėra užsibaigęs. Amžių pa
baigoje Dievo plane yra numatytas ir 
pažadėtas mūsų garbingas iš numi
rusiųjų prisikėlimas. Tada — nei 
akis neregėjo, nei žmogaus ausis ne
girdėjo, nei į žmogaus širdį neatėjo, 
kas mes būsime ir ką mes tada veik
sime. 

Fenomenas „United Center" 
Minia skandavo — „Lietuva! 

Lietuva!" Tai nebuvo olimpiada, ne
buvo sovietų laikų varžybos tarp 
Rusijos ir Lietuvos, nebuvo demon
stracijos už Lietuvos nepriklausomy
bę, o paprasčiausiai krepšinio varžy
bos Čikagoje. Balandžio 4 dieną apie 
trys tūkstančiai lietuvių susirinko į 
United Center stebėti krepšinio 
rungtynes tarp „Indiana Pacers" ir 

Po NBA krepšinio var iybu Č i k a g o j — 
bičiuliai (iš kaires): Darius Songaila ir 
Šarūnas Jasikevicius 

I Tijūnėlienės nuotr 

„Chicago Bulis", sirgti už kaunietį 
Šarūną Jasikevičių ir marijampolietį 
Darių Songailą. 

Tas vakaras dar kartą įrodė su
sivienijusių lietuvių jėgą, o tą 
vakarą lietuvius betarpiškai jungė 
krepšinis. Kitataučiai vėl išgirdo 
Lietuvos vardą, patyrė lietuvių po
tencialą. Gal prisiminė, kad krep
šinis Lietuvoje beveik tautinis spor
tas ir olimpinėse žaidynėse Lietuvos 
krepšinio komanda sudrebino ne 
vieną Amerikos komandos širde-
lę... 

Nuostabią šventę sugalvojo Sva
jūnas Masilionis, Dainius Rudze
vičius ir Aurimas Matulevičius. 
Pasinaudojant „Chicago Bulis" siū
lymu organizacijai įsigyti didesnį 
skaičių bilietų, tuo įgyjant tam tikrų 
privilegijų, jie nupirko tris tūks
tančius bilietų, pagamino marški
nėlius su užrašu „Lituanica" užten
kamai sėkmingai juos išpardavė 
lietuviams krepšinio sirgaliams. Sa
lėje visi sėdėjo kartu — aukščiau
siose eilėse dėvintys geltonus marš
kinėlius, žemiau žalius, o po jų — 
raudonus. Taip užpildė didžiulį 
„bloką". Daug kas atsinešė Lietu
vos vėliavas, vaikai veidus nusidažė 
trispalvėmis. Aplinkiniai klausinėjo 
— „Kas čia yra? Kas čia dedasi?" 
Net žiniasklaidos komentatoriai 
nesusigaudė, kol didžiajame salės 
ekrane nepasirodė sveikinimai Da
nui ir Šarūnui, ir žinutė, kad šur
mulio organizatoriai yra Čikagos 
lietuvių krepšinio klubas ..Žalgiris" 

Suorganizavę trijų tūkstančių lietuvių krepšinio sirgalių išvyką į „United Center" 
stebėti krepšinio varžybų tarp „Chicago Bulis", kurioje žaidžia Darius Songaila, 
ir „Indiana Pacers", kurioje žaidžia Šarūnas jasikevicius, komandų, Aurimas 
Matu-levičius (kairėje) ir Dainius Rudzevičius su „Chicago Bulis" atstove spaudai 
Sabrina Brevvster. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Kelis kartus rodant entuziastingų 
lietuvių būrius buvo garsiai groja
mas M. Mikutavičiaus „Trys mili
jonai" įrašas. Darius Songaila jau 
treji metai NBA, bet trūkus dešinės 
pėdos kaului, nuo kovo 11-tos varžy
bose nebežaidžia, tačiau jose daly^ 
vauja apsirengęs kostiumu, sėdė
damas ant suolelio. Jei „Chicago 
Bulis" išeis į finalus, gal Dariui dar 
teki pažaisti, šiaip reikės laukti kito 
sezono. Jo koja nesugipsuota, jis 

dėvi specialų, pėdą stabilizuojantį, 
batą. Nors žaisti negali, jis privalo 
dalyvauti su komanda — būti per 
varžybas, o per treniruotes atlikti 
atitinkamą terapiją. 

Su „Pacers" komanda Šarūnas 
Jasikevicius NBA naujokas jau 
antrą kartą Čikagoje. Po sausio 14 
d. varžybų Darius ir Šarūnas dar 
spėjo pabendrauti, bet balandžio 4— 
ta vakarą abi komandos po varžybų 
turėjo išskristi. Nukelta j 5 psl. 
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Fenomenas „United Center" 
Atkelta iš 4 psl. 
Tad visų „bendravimas" buvo 

šiltas ir malonus, bet dalykiškas ir 
greitas. 

Aikštėje S. Jasikevičius žaidė 
18.42 minutes, atkovojo 4 kamuo
lius, pelnė 9 taškus. Kai jis pataikė 
tritaškius, salė gaudė. Nors stadio
ne buvo 21,199 žmonės, lietuviai 
nenorėjo ir negalėjo būti nepaste
bėti. 

Gimęs 1976 m. kovo mėn. 5 d., 
Šarūnas yra 6 pėdų 4 colių ūgio, sve
ria 197 svarus. Jis buvo didelė 
žvaigždė Izraelyje ir net kai teko 
Kaune matyt i „Žalgirio" žaidimą 
prieš „Macabį", lietuviai sirgo už 
„savo sūnų" Šarūną. Kai „United 
Center" vyko priešvaržybinis „apši
limas", prie aikštės stovėjo du vyrai 
su plakatais — „Sharas, we miss 
you! Please come back!" Bet šį kartą 
Šarūnas savo komandos neišgelbėjo 
ir „Chicago Bulis" laimėjo 102:96. 

Po varžybų Darius ir Šarūnas 

atsakinėjo į žurnalistų klausimus. 
Darius sakė, jei varžybų tvarka
raštis leis, balandžio 22 d. daly
vausiąs Pasaulio lietuvių centre Le- Į**'1 

monte naujosios salės at idarymo l p 
vakare „VTVA!". Šarūnas minėjo, i ^ - f i 
kad galvojąs ką nors kurti vaikams 'jšf ** 
Kaune. Po sezono Amerikoje ilgiau ^ : % * 
pasilikti jis nesidomi, važiuotų į 
Lietuvą, o gal į Ispaniją. Abu buvo 
dėkingi, kad lietuviai taip vaizdžiai 
juos palaiko, kad suorganizavo tokį 
gražų pasitikimą. 

Gal nuo Michael Jordan ir jo 
kolegų laikų „United Center" sta
dione nėra buvę tiek džiaugsmingo 
triukšmo. Nors Gavėnios metu gal 
labiau derėtų laikytis „Ora et labo-
ra", lietuviams buvo smagu pamiršti 
bėdas, pasijuokti, dalyvauti gerai 
suorganizuotame „špose", o visiems 
čikagiečiams puikią nuotaiką do
vanojo Jaunųjų Bulių" pergalė. Lietuviukai, atvykę į „United Center" vykusias „Bulis"-,,Pacers" krepšinio varžy

bas. Kadangi šiose komandose žaidžia po vieną lietuvį, vaikai buvo pasipuošę 
I n d r ė T i jūnė l i enė veidus lietuviškomis trispalvėmis. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Tarp jo asistentų buvo ir lenkų pogrindžio 
žmonių, kurie dokumentų tyrinėjimo duomenis 
nufotografuodavo ir slaptu kodu išsiųsdavo į Lon
doną. Kartą pogrindžio komanda net bandė pavogti 
dokumentus. Pasidarę dėžių dublikatus, jie tas 
dėžes atgabeno į instituto patalpas ir pradėjo per
krauti į jas originalių dėžių turinį. Sandėlio nakti
nis sargas, pastebėjęs neįprastą judėjimą, apie tai 
pranešė vokiečių policijai, kuri įsibrovėlius suėmė 
nusikaltimo vietoje. Manoma, kad vėliau, įsiterpus 
pačiam dr. Beck, jie buvo paleisti į laisvę. Apie tai 
ir apie vėliau išsivysčiusią dramą knygos autorius 
yra suklijavęs iš keletos liudininkų parodymų 1952 
m. JAV Kongreso specialiai komisijai. Jai liudijo ir 
pats dr. Beck, lenkų Raudonojo Kryžiaus atstovai ir 
daktaro artimas draugas Kari Hermann — vokie
čių saugumo policijos narys, padėjęs gabenti dėžes 
su Katyno dokumentais toliau į vakarus. 

Raudonajai armijai artėjant prie Krokuvos, 
Beck, sukrovęs visas 14 dėžių į sunkvežimį, 

jas išgabeno į Breslavą ir patalpino savo senoje uni
versiteto raštinėje. Tos kelionės metu jis susilaužė 
koją ir kuriam laikui turėjo grįžti į Krokuvos ligo
ninę, kol koja sugijo. Jam ten lenkai draugai ir pog
rindis nedavė ramybės, bandydami išgauti infor
macijos apie iš ten dingusias dėžes, kurių turinį jie 
labai norėjo turėti. Dr. Beck nujautė, kad lenkai vėl 
planavo dėžes pagrobti, siekiant išsaugoti kuo dau
giau žinių apie sovietų įvykdytus nusikaltimus 
Katyne. Rytų frontui skylant į šipulius, dr. Beck 
skubėjo atgal į Breslavą toliau planuoti dėžių gel
bėjimą. 1945 m. ankstyvą vasarį jis, suradęs pašto 
sunkvežimį, vairuojamą Kari Hermann, mantą 
nuvežė į Breslavo geležinkelio stotį, kur į paskutinį 
traukinį iš miesto jam pavyko patalpinti visas 14 
dėžių. Raudonoji armija ir ypač NKVD specialus 
dalinys gal tuomet dar nežinojo, kaip arti jie buvo 
prie taip godžiai ieškomų dėžių su „suvenyrais" iš 
ožkų kalvų. 

Knygos autorius Allen Paul (iš Washington, 
DC) toliau pasakoja, kad pasiekus Drezdeną, dėžės 
buvo sukrautos į SS dalinio parūpintą sunkvežimį 
ir nuvežtos į priemiestį vardu Radebuel, iš kur jos 
buvo planuojama nusiųsti į Berlyną. Bet dėl didžiu
lės suirutės ir greitai artėjančio fronto iš rytų, tai 
nebuvo įmanoma padaryti. Dr. Beck sukrovė jas 
privačiame name, bet netrukus dėžės buvo vėl 
grąžintos į Radebuel geležinkelio stotį ir patalpin
tos jos prekių sandėlyje. Visa tai matęs ir jau minė
tas Kari Herrmann. 

Pagal Allen Paul aprašymą, dr. Beck, palikęs 
visas 14 dėžių Radebuel geležinkelio stotyje, 

išvyko kelionėn į Prahą, norėdamas susisiekti su 
Čekijos Raudonuoju Kryžium ir gauti iš ten pata
rimų, ką daryti su dėžėmis iš Katyno. Prieš kelionę 
jis susitarė, ar tiesiog davė įsakymą stoties vir
šininkui, kad, jei rusai užimtų Drezdeną, jis tas 
dėžes sudegintų. Tarp kitko jis paprašė savo tėvą, 
pensijon išėjusį liuteronų pastorių, kuris gyveno 
netoli stoties, patikrinti, kad šis įsakymas būtų 
įvykdytas. Karo veiksmai sutrukdė daktarui Beck 
pasiekti Prahą, taip pat sugrįžti į Radebuel. Tik 
pasibaigus karui, jam pavyko sužinoti, kad jo įsa
kymas sunaikinti tas 14 dėžių buvo įvykdytas. 
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dėžes apipylus benzinu ir jas leidžiant dūmais. 
Tarp kitko, kiti autoriai užsimena, kad sudegintų 
dėžių buvo tik aštuonios. Nėra konkrečių įrodymų 
ar jos buvo sudegintos dr. Beck tėvo akivaizdoje. 
Dar niekas nebandė spėlioti, kad tos dėžės galėjo 
būti padegtos padegamąja bomba iš anglų ar ame
rikiečių bombonešio išmesta laike baisiojo Drez
deno bombardavimo 1945 m. vasario 14-15 d., vos 
keletą dienų po to, kai dėžės su „suvenyrais" iš Ka
tyno atsirado jo priemiesčio Radebuel geležinkelio 
stotyje. 

Drezdeno inferno 

Drezdeno bombardavimą man savo paties aki
mis teko stebėti. Po maždaug dešimties die

nų pereinamoje stovykloje to miesto priemiestyje, 
kur mes gavome laikinus užsieniečio pasus (Vor-
leufigefremdenpass) ir žiauriai sukandžioti blakių, 
atsidūrėme paskirtoje darbovietėje Sebnitz mieste
lyje — netoli 20 km į rytus nuo Drezdeno. Pakliu
vom į audimo fabriką, kuris tuo metu audė me
džiagą parašiutams. Fabriko savininkai apgyven
dino mus pačiam viršutiniam šešiaaukščio pastato 
bute. Apie 11 vai. vakaro sirenos mus pažadino iš 
miego, kaip tik tuo metu. kai mūsų kaimynė, Drez
dene dirbusi tramvajaus Schaefnerin — įbėgus pro 
duris sušuko „Fliegeralarm". Užsimiegoję visi nu
skubėjome į pastato rūsį. Vėliau ten atėję žmonės 
pranešė, kad Drezdenas dega. Mūsų miestelio 
nebombardavo, tad po kiek laiko mudu su broliu 
Vincu išslinkom iš rūsio ir palipę į šalia esantį gana 
aukštą kalną, išvydome baisų vaizdą. Visas mies
tas skendo liepsnose. Liepsnų ir dūmų kamuoliai 
viens po kito kilo į padanges. Prožektoriai raižė 
debesis, kartais pasigaudami šviesius lėktuvų 
siluetus. Aplinkui juos sproginėjo priešlėktuvinių 
pabūklų sviediniai, o žemėje sprogstančių bombų 
duslus maurojimas kėlė žodžiais neapsakomą 
bildesį. Mano brolis Vincas džiaugėsi, kad jis tą 
vakarą nepasiliko Drezdene, kur jį ten gyvenantys 
lietuviai kvietė pasilikti šokiams ar šiaip kokiam 
pobūviui. Mieste tuo metu buvo susitelkę nemažai 
lietuvių pabėgėlių. Jie manė, kad Drezdenas karo 
metu buvo vienas iš saugiausių vietovių laikinai 
apsigyventi. 

Kaip vėliau sužinojome, tą naktį savo bombų 
krovinį anglų bombonešiai pasilengvinę skri

do toliau į rytus — likusius sprogmenis išmesti ant 
Prahos. Bombardavimui pagaliau pasibaigus ir at
šaukus pavojų grįžome į savo butą, pro kurio lan
gus dar stebėjome liepsnų šviesos pašvaistes. Ryte, 
jau saulei patekėjus, lauke viešpatavo neįprasta 
šviesa. Į kambarius skverbėsi degėsių kvapas. Lau

ke buvęs apie dešimties centimetrų storio sniego 
klodas atrodė visiškai juodas. Manėme, kad pra
miegojom Sebnitz miestelio bombardavimą, bet 
taip nebuvo. Sniegas buvo padengtas gal 10 cm pe
lenų klodu. Vėjas iš vakarų juos čia buvo atnešęs, 
maišytus su dar nebaigusiais degti popieriaus lakš
tais bei apdegusiomis knygomis iš Drezdeno miesto 
viešųjų bibliotekų ar muziejų. Mėtėsi ir apdegusių 
drabužių ar lovų užklotų gabalai. To dar neužteko. 
Tą dieną, kažkada prieš pietus, Drezdeno bombar
davimą tęsė amerikiečių bombonešiai, kurių buvo 
per tūkstantį. Debesimis jie skrido banga po ban
gos, nešdami mirtį tūkstančiams nekaltųjų Sak
sonijos žemėje. Ir vėl ta pati istorija, tik gal ne taip 
siaubingai atrodė, kaip naktį prieš tai. Mes net į 
slėptuvę tą dieną nėjom. Atmenu, kaip čia pat pro 
mūsų akis visiškai žemai praskrido milžiniškas 
amerikiečių bombonešis virš Sebnitz miesto ir 
nukrito kažkur už jo ribų. Po kiek laiko vietos 
„volksšturmiečiai" į miestelį atlydėjo tris to bom
bonešio įgulos narius, kurie anksčiau parašiutais 
buvo nusileidę netoli miestelio, vadinamuose saksų 
Šveicarijos kalnuose. Norėtųsi žinoti, kiek gyvybių 
B-29 užbaigė tą nelemtą 1945 m. vasario 15 d.? 
Manoma, kad nuo 125,000 iki 250,000 Drezdeno 
gyventojų žuvo per maždaug vienos paros laiko
tarpį. Norėtųsi žinoti kieno smegenys išgalvojo šio 
miesto sunaikinimo planą ir kodėl? Kiek žinau, dar 
daug klaustukų ir šauktukų reikėtų dėti tuo 
klausimu. Taip kaip daug klaustukų ir šauktukų 
buvo ir bus dėl Katyno žudynių. Ir vis mane per
sekioja naujai užgimus mintis nemarūnė, kad at
sakymas į klausimą „kodėl" glūdi seniai išbarsty
tuose pelenuose Radebuel geležinkelio stotyje, kur 
tos 14 (ar 8) dėžės su Katyno žudynių datos įrody
mais buvo patalpintos. Tą prielaidą paremia fak
tas, kad pagal Allen Paul tvirtinimą, Katyno dėžės 
Radebuel atsirado vasario pradžioje — keletą dienų 
prieš didįjį Drezdeno bombardavimą. NKVD agen
tai tuomet jau žinojo, kad dėžės buvo kur nors prie 
Drezdeno. Jiems buvo įsakyta jas surasti ir sunai
kinti bet kokia kaina. „Ironiška, kad ieties smaiga
lys Drezdeno išlaisvinimui buvo Lenkų antroji ar
mija, sovietų vadovaujama" — rašo A. Paul. Yra ži
nių, kad Hitleris planavo tą miestą paskelbti tvir
tove, neatsižvelgiant į tikrovę, kad jis buvo vienas 
turtingiausių kultūros centrų ir kad ten buvo labai 
mažai karinės pramonės. Iš kitos pusės, šalia netoli 
milijono tuo metu ten susitelkusių karo pabėgėlių, 
ten buvo susitelkę ir nemažai kariško personalo. 
Gerai atsimenu vieną lietuvių susirinkimą dar 
esant anoje blakėmis apsėstoje pereinamoje stovyk
loje. Kažkurioje miesto kavinėje, tarp savęs sve
čiavosi didelis būrys lietuvių. Jų tarpe maišėsi ir 
apie pora tuzinų gražiomis Luftwafes uniformomis 
apsirengusių lietuvių karininkų ir puskarininkių iš 
Drezdeno buvusios parašiutininkų karo mokyklos. 
Kas žino, gal ir dėl jų anglų-amerikiečių vadovau
jančios galvos sumanė tą kontraversišką miesto 
puolimą iš oro. Tikriausiai ne. Mano nuomone, jis 
buvo įvykdytas dėl anų keturiolikos (ar aštuonių?) 
dėžių iš Katyno... 

Paba iga 
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Kurią verbą išsirinkti? 

Vilnius, 2006 m. balandžio 9 d. 
Sekmadienį Vilniaus Gedimino pros
pektas bei Katedros prieigos pasi
puošė tradicinėmis verbomis. 

Verbų sekmadienis — krikščio
nių šventė, kurią švenčia tiek katali-

Eltos nuotr. 

kai, tiek stačiatikiai. Tikintieji, eida
mi į bažnyčią melstis, nešasi tra
dicinę — kadaginę — verbą, arba 
džiovintais žolynais apipintą rykš
telę. Bažnyčioje pašventintos verbos 
vėliau papuošia kiekvieno namus. 

Ministras priekaištauja EK 
Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) 

— Finansų ministras Zigmantas 
Balčytis tikisi, kad Lietuvos infliaci
jos rodiklis atitiks būsimoms euro 
zonos narėms keliamus reikalavi
mus, tačiau pareiškė nesąs itin pa
tenkintas Europos Komisijos elge
siu, vertinant visų pretendenčių pa
sirengimą. 

„Iš pradžių jie mums sakė, kad 
labai griežtai vertins, ar atitinkame 
visus kriterijus, o dabar pradėjo kal
bėti apie papildomų sąlygų įvedimą. 
Balandžio viduryje bus paskelbtas 
Maastricht sutartyje numatytas ko
vo mėnesio infliacijos rodiklis ir ver
t inama, kiek Lietuva jį atit inka. 
Tuomet jau bus laukiama EK bei Eu
ropos centrinio banko sprendimo. 
Manau, kad Lietuvos rodiklis atitiks 
šias sąlygas", — „Lietuvos rytui" 
kalbėjo ministras. 

Z. Balčyčio teigimu, Lietuva rei
kalaus paaiškinti, kokį laikotarpį 
taikomas infliacijos tvarumo kriteri
jus: „Yra numatyta, kad valstybės 
narės privalo išlaikyti pastovų in
fliacijos rodiklį, tačiau nėra api
brėžta, kokio ilgio šis laikotarpis turi 
būti — metai, ilgiau ar trumpiau". 

Po neoficialaus ES finansų mi
nistrų susitikimo Vienoje praėjusį 

savaitgalį Lietuvos finansų minis
tras žadėjo reikalauti , kad taip pat 
griežtai būtų vert inami ir kitų pre
tendenčių į euro zoną infliacijos ro
dikliai. 

Paklaustas , a r į Lietuvos rei
kalavimą gali būti atsižvelgta, politi
kas tik gūžčiojo pečiais. 

„Slovėnija demonstravo reika
lingą infliacijos rodiklį ir prieš kovo 
mėnesį, tačiau dar anksčiau jos in
fliacija buvo daug didesnė nei Lietu
vos. Dabar slovėnų infliacija lyg ir 
mažėja, tačiau gali būti, kad ateityje 
šie rodikliai vėl pablogės", — kalbėjo 
Z. Balčytis. 

Anot Lietuvos finansų ministro, 
kur kas l iūdnesnės kaimynių per
spektyvos: „Estija nėra pasiruošusi 
nuo kitų metų sausio 1-osios įstoti į 
euro zoną. Jos planuose — 2007-ųjų 
liepos vidurys. Tačiau manau, kad ir 
šie jų planai kol kas pagrįsti daugiau 
gerais norais nei galimybėmis, nes 
infliacijos rodiklis — aukštokas. Lat
vijos — dar aukštesnis". 

Gegužės viduryje Europos Ko
misija (EK) bei Europos centrinis 
bankas paskelbs savo išvadas, ar re
komenduoti Slovėniją ir Lietuvą pri
imti į euro zoną nuo 2007 metų sau
sio 1 dienos. 

* Savaitgalį Izraelyje vyku
siose Europos dešimties sporti
nių šokių taurės varžybose ket
virtąją vietą užėmė Kauno „Sūku
rio" komandos atstovai Tomas Slaus-
galvis ir Gintarė Bankauskaitė. Lo
tynų Amerikos šokių varžybose kau
niečių pora užėmė penktąją vietą. 
Atvirosiose klasikinių sportinių šo
kių varžybose Izraelyje „Sūkurio" 
šokėjai Valerijus ir Olga Osadčenko 
buvo antri. 

* Sekmadien į pas ibaigusio 
pirmojo Lietuvos akmenslydžio 
(kerlingo) čempionato, kuriame 
dalyvavo aštuonios vyrų bei moterų 
komandos iš Vilniaus, nugalėtoja ta
po „Mice on ice" moterų ekipa, finale 
9:5 nugalėjusi ,,De-Arch" vyrus. 
Bronzos medaliai įteikti „Snaiko" 
komandos vyrams, kurie mažajame 
finale 9:8 įveikė mišrią „Arena Ju-

nior" komandą. 
* L i e t u v o s d i p l o m a t a i j a u 

trečius m e t u s iš e i l ė s krepšinio 
aikštelėje įve ikė ko legas iš Balti
jos ir S iaurės ša l ių . Kaip pasakojo 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos Konsulinio depar tamento direk
torius Vaidotas Verba, Baltijos ir 
Siaurės šalių diplomatų kasmetinia
me krepšinio tu rnyre šeštadienį Vil
niuje lietuviai įveikė kolegas ir taip 
jau trečius metus iš eilės tapo čem
pionais. 

* Šarūno J a s i k e v i č i a u s In
diana „Pacers" k o m a n d a sekma
dienį NBA regul iar io jo sezono 
rungtynes svečiuose 73:98 pralai
mėjo konferencijoje bei visoje lygoje 
pirmaujančiai Detroit „Pistons" ko
mandai. Lietuvis svečiams pelnė 9 
taškus, atkovojo 2 kamuolius bei at
liko 6 rezultatyvius perdavimus. 

Atkelta i š 1 psl. 
ir prezidento atstovas Teismų tary
boje, jo patarėjas Haroldas Šinkū
nas, kuris ir turėjo informuoti šalies 
vadovą prieš jam pasirašant dek
retą. 

H. Šinkūnas ir dar keli Teismų 
tarybos nariai neneigia, kad tokia 
VSD pažyma posėdyje buvo paskelb
ta, tačiau tvirtina jos negavę raštu, 
todėl šia informacija nesirėmė. 

Tarybai nutarus pritarti V. Mar-
gevičiaus kandidatūrai, prezidentas 
pasirašė atitinkamą dekretą ir tei
sėjo kadencija buvo pratęsta. Kilus 
skandalui, praėjusią savaitę V. Mar
ge vičius atsistatydino. 

Tuo tarpu V. Greičius tvirtina, 
kad VSD pažyma buvo išsiuntinėta 
elektroniniu paštu visiems Teismų 
tarybos nariams. Tokią pažymą, pa
tikrinęs savo kompiuterį, radęs ir 
Seimo narys Julius Sabatauskas. 

Prezidento Valdo Adamkaus pa
sirašytas dekretas, kuriuo Seimui 
teikiama atleisti Lietuvos Aukščiau

siojo Teismo (AT) teisėją Valentiną 
Mikelėną, nepadės išspręsti įsiplies-
kusio konflikto tarp Prezidentūros ir 
Teismų, mano Seimo Teises ir teisėt
varkos komiteto pirmininko pava
duotojas liberalcentristas Raimon
das Šukys. 

„Esu įsitikinęs, kad prezidentas 
šį kartą pasikarščiavo ir neišnaudojo 
visų galimybių išsaugoti teisėją V. 
Mikelėną, todėl raginu V. Adamkų 
atsiimti savo teikimą Seimui. Ste
bina, kad taip lengvai yra švaisto
masi aukščiausio lygio profesiona
lais. Dar daugiau abejonių kelia fak
tas, kad prezidentas taip ir nepa
aiškino motyvų dėl ko Seimui yra 
siūloma atleisti teisėją V. Mikelėną", 
— teigia R. Šukys. 

Liberalcentristą neramina, kad 
dirbtinai kuriama intriga, neva ket
virtadienį, per atleidimo procedūrą 
pats V. Mikelėnas Seimui paskelbs 
teismų sistemą „apnuoginančią" in
formaciją, gali įnešti tik dar daugiau 
sumaišties. 

K. Bobel is — jau Lietuvoje 
Vilnius , balandžio 10 d. 

(BNS/„L.T") — Po operacijos JAV 
grįžęs į Lietuvą dar nespėjęs išgyti 
K. Bobelis jau pareikalavo paleisti 
Seimą. Kuriam laikui iš akiračio 
dingęs Seimo narys K. Bobelis — vėl 
Lietuvoje. 83 metų politiką išvydę 
kolegos ir apsidžiaugė, ir sunerimo -
dešinė daktaro ranka laikoma ant 
peties užmautu medžiaginiu įtvaru. 

- Kaip laikotės? Kas jūsų 
rankai? - dienraščio „L.T." žur
nalistai paklausė K. Bobel io . 

- Ačiū, viskas gerai! Kai buvau 
jaunas, maždaug prieš 30—40 metų, 
slidinėdamas susilaužiau raktikaulį 
ir išsinarinau peties sąnarį. Viskas 
buvo sugiję, bet kaulų fragmentai 
vėl atskilo, sutrikdė sąnario funkci
ją. Teko vėl daryti operaciją, viską 
taisyti. 

- Kam reikėjo lėkti anapus 
Atlanto? Ar mūsų medikai jums 
nebūtų įstengę padėti? 

- Nežinau, gal ir būtų padarę. 
Aš gerbiu lietuvius medikus. Manau, 
kad daugelis jų kompetentingi ir ge
ri. Bet jie neturi aparatūros. Mag
netinio rezonanso aparatas, rodos, 
yra tik vienas visoje Lietuvoje. Ma
nau, dėl peties jo net nenaudoja. 
Naudoja turbūt tik tiriant smegenis 
ir stuburkaulį. Amerikiečiai turi spe
cialios įrangos. Be to, mano žentas 

yra rentgenologas, kuris kaip tik 
specializuojasi magnetinio rezonan
so srityje. 

- Vadinasi, operacija buvo 
sudėtinga? 

- Labai sudėtinga! Ir skausmin
ga, nepaprastai skausminga! Keletą 
dienų po operacijos buvo prijungę la
šinę, o vėliau davė vaistų, kuriuos 
reikėjo gerti. Ir iki šiol geriu. Ir 
skauda iki šiol. Ypač naktį, jei ant to 
šono atsigulu. Kaulai, kremzlės, 
sausgyslės pamažu gyja. Čia ne pil
vas, kurį prapjauni ir per porą dienų 
sugyja 

- Ar ilgai teks nešioti įtvarą? 
- Operavo prieš 5 savaites. Dar 

2 savaites turiu vaikščioti su įtvaru. 
Man dar skauda šiek tiek, bet po po
ros savaičių turėtų būti viskas nor
maliai. 

- Koks įspūdis grįžus į skan
dalas po skandalo krečiamą Lie
tuvą? 

- Kai grįžau ir pamačiau, kas čia 
vyksta, išgyvenau savotišką psicho
loginį ir dvasinį šoką! Nesitikėjau, 
kad po 16 nepriklausomybės metų 
galėtų taip būti. 

- Kokią matote išeitį? 
- Manau, turi būti nauji rinki

mai! Ateis nauji išrinkti žmonės, gal 
jie bus rimtesni ir kitaip žiūrės į vi
sus dalykus. 

Lietuviška trauktinė JAV laimėjo medalį 
Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) 

— Susivienijimui „MG Baltic" prik
lausantis didžiausias Lietuvoje stip
riųjų gėrimų gamintojas „Stumbras" 
San Francisco vykusiame konkurse 
„San Francisco vvorld spirits compe-
tition 2006" laimėjo dvigubą aukso 
medalį už trauktinę „Trejos devyne
rios". 

Gavęs oficialius konkurso rezul

tatus, „Stumbras" pirmadienį pra
nešė, kad trauktinė varžėsi skoninių 
degtinių kategorijoje su visame pa
saulyje garsiais prekių ženklais 
„Smirnoff", „Stolichnaya", „Svedka" 
ir vienintelė gavo dvigubą aukso me
dalį. 

Dvigubas aukso medalis San 
Francisco konkurse reiškia patį 
aukščiausią įvertinimą. 

Partijos tariasi dėl nepasitikėjimo A. Paulausku 

Atkelta iš 1 psl. 
Darbo partijos vadovas Viktoras 

Uspaskichas sakė neturįs didelių 
priekaištų Seimo pirmininkui ir tei
gė negalvojąs, kad „reikia svarstyti 
klausimą dėl nepasitikėjimo". 

Tačiau jis pridūrė, jog sprendi
mą dėl „darbiečių" laikysenos svars
tant nepasitikėjimą A. Paulausku 
priims ne jis, o posėdžiausianti DP 

taryba. 
Nors koalicijos partneriai nesku

ba reikšti paramos A. Paulauskui, 
socialliberalai tikina, jog opozicijos 
siūlomas balsavimas dėl nepasiti
kėjimo parlamento vadovu vertina
mas kaip „dūris koalicijai". 

Seimo opozicija praėjusią sa
vaitę surinko 36 parašus dėl nepasi
tikėjimo A. Paulausku. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Texas į mi t ingą susirinko 1.5 mln . 
Dalias, balandžio 10 d. („Reu-

tersTBNS) — Maždaug pusė milijo
no JAV gyventojų, kilusių iš Lotynų 
Amerikos, ir jų šalininkų išėjo sek
madienį į Dalias gatves, protestuo
dami prieš imigrantų teisių suvaržy
mą. 

Protesto demonstracijos sekma
dienį vyko ir kai kuriuose kituose 
JAV miestuose, tarp jų Salt Lake Ci
ty ir Detroit. 

Mitingai vyko išvakarėse masi
nių protestų, kurie pirmadienį vyko 
60-yje Amerikos miestų. 

Dauguma demonstrantų Dalias 
buvo apsirengę baltais drabužiais, 
tuo parodydami, kad jų ketinimai -
taikūs. J ie mojavo Amerikos vėlia
vomis ir reiškė nepasitenkinimą tuo, 
kad Kongresas nevykdo reformų, ku
rios padėtų daugeliui iš 11-12 milijo
nų JAV esančių nelegalių imigrantų 
gauti Amerikos pilietybę. 

Imigrantai nepatenkinti Atstovų 
Rūmų priimtu įstatymu, kuris nele
galius imigrantus prilygina krimina
liniams nusikaltėliams ir numato 
pastatyti 698 mylių sieną palei dalį 
Meksikos sienos. Be to, įstatyme nė
ra jokių nuostatų apie darbininkus 
iš užsienio. 

Televizijos kanalai parodė, kaip 
didžiulės minios eina Dalias gatve. 

Rinkimai gali užbaigti 
Roma. balandžio 10 d. (,,Reu

ters "/BNS) — Italijoje pirmadienį 
antrą ir paskutinę dieną vyksta ar
šūs rinkimai, kurie gali užbaigti 
penkerius metus trukusį prieštarin
gai vertinamą ministro pirmininko 
Silvio Berlusconi valdymą ir sugrą
žinti prie valstybės vairo centro kai
riuosius. 

Balsavimas šalyje prasidėjo 7 
vai. ryto, o baigėsi 3 vai. po pietų. 
Netrukus po to balsavusių rinkėjų 
apklausos turėtų parodyti, ar opozi
cijos vadovas Romano Prodi perims 
valdžią plačios koalicijos, vienijan
čios tiek katalikų centristus, tiek ko
munistus, vardu. 

„Bijau, kad kairė laimės visai 
mažu skirtumu ir padarys taip, jog 
sunaikins visą pastarosios vyriausy
bės darbą, o mums teks grįžti iš kur 
atėjom", — balsavimo apylinkėje Ro
moje skundėsi į pensiją išėjusi moky-

Policija ir organizatoriai tikėjosi, 
kad į mitingą ateis ne daugiau kaip 
50,000-100,000 žmonių. 

Daugiatūkstantinės protesto ak
cijos taip pat vyko kai kuriuose ki
tuose miestuose Michigan, Utah, Io-
wa ir Minnesota valstijose. 

Į s ta tymų leidėjai dabar dau
giausia dėmesio skiria klausimui, 
kaip legalizuoti imigrantus, neteisė
tai gyvenančius JAV teritorijoje. 
Respublikonų partijos atstovai Se
nate pasiūlė suskirstyti imigrantus į 
tris kategorijas. 

Pirmajai kategorijai būtų pri
skirti žmonės, gyvenantis be doku
mentų JAV teritorijoje daugiau kaip 
penkerius metus. Norėdami legali
zuoti savo padėtį jie neturi išvykti iš 
šios šalies, bet jų laukia įvairūs pa
tikrinimai ir jie bus priversti sumo
kėti nuobaudas ir mokesčius. 

Imigrantai, gyvenantys mažiau 
nei penkerius metus turės t rumpam 
išvykti iš JAV ir įvykdę reikala
vimus, skirtus nelegalų pirmajai ka
tegorijai, jie galės tikėtis teisėtai 
sugrįžti. 

Tuo tarpu užsieniečiai, gyvenan
tys nelegaliai JAV teritorijoje ma
žiau nei dvejus metus ir patenkantys 
į trečiąją kategoriją, turės palikti šią 
šalį ir vėl prašyti teisės įvažiuoti. 

S. Berlusconi valdymą 
toja Giovanna Orzi. 

Dėl didelio šalies susiskaldymo 
laikraščiai spėjo, jog šiuose rinki
muose balsuotojų aktyvumas bus 
vienas didžiausių per istoriją. Vien 
per pirmą balsavimo dieną, sekma
dienį, savo nuomonę išreiškė 66.5 
proc. rinkėjų. 

Per rinkimų kampaniją, kurioje 
netrūko asmeninių barnių, tačiau 
rinkėjams taip ir liko neaišku, ar 
kandidatai tur i a tsakymus į Italijos 
problemų sprendimą, nuomonių ap
klausos rodė, kad persvarą turi R. 
Prodi. 

Piktos nuotaikos sklandė ir bal
savimo dienomis: kairieji apkaltino 
S. Berlusconi mėginant neteisėtais 
būdais paveikti rezultatus, siuntinė-
jant rinkėjams SMS žinutes. 

Dešinieji kairę apkaltino religi
niu nepakantumu, kai apylinkėse te
ko nuimti Nukryžiuotojo atvaizdus. 

Darbo sutartis pakeis kitos priemonės 
Paryž ius , balandžio 10 d. 

( , ,Reuters7BNS) — Prancūzijoje 
prieštaringai vertinamas įstatymas 
dėl jaunimo darbo sutarčių bus pa
keistas naujomis priemonėmis, ku
rios padės nepalankiausioje padėtyje 
darbo rinkoje esantiems jauno am
žiaus žmonėms susirasti darbą, pir
madienį paskelbė prezidento Jac-
ques Chirac sekretoriatas. 

Apie tai pranešta po susitikimo 
su premjeru Dominiąue de Villepin 
ir kitais aukštais valdančiosios par
tijos UMP nariais. 

D. de Villepin, kuris atkakliai 
rėmė šį darbo įstatymą ir kurio po
puliarumas dėl to smarkiai sumažė
jo, kreipdamasis per televiziją išreiš
kė apgailestavimą, jog įvykiai paro
dė, kad minėtų darbo sutarčių nega

lima taikyti. 
Apie poveikį savo paties politi

nei ateičiai, kuriai dėl jo elgesio 
sprendžiant šį ginčą iškilo pavojus, 
premjeras nekalbėjo. „Respublikos 
prezidentas nusprendė pakeisti ly
gių galimybių įstatymo 8-ąjį straips
nį priemonėmis, kurios padėtų pa
lankių sąlygų neturintiems jaunuo
liams susirasti darbą", — sakoma 
prezidentūros pareiškime. 

Studentų organizacijos vadove 
nurodė, kad vadinamosios pirmojo 
darbo sutartys (CPE) jau iš esmės 
yra žuvusios. 

Manoma, kad naujo m:.s priemo
nėmis siekiama sumažinti jaunimo 
nedarbą, kuris dabar yra 

E U R O P A 

BERLYNAS 
Vokietijos kanclerės Angelą 

Merkei valdančiosios koalicijos part
nerės Socialdemokratų partijos 
(SDP) vadovas Matthias Platzeck 
paskelbė, kad, patarus jo gydyto
jams, atsistatydina, nors šį postą už
ėmė vos prieš kelis mėnesius. M. 
Platzeck partijos vadovo pareigas 
perėmė po vidaus maišto, kurio me
tu buvo nušalintas ankstesnis vado
vas Franz Muentefering. Praėjusį 
mėnesį 52 metų M. Platzeck buvo 
paguldytas į ligoninę dėl staiga pa
sireiškusiu klausos sutrikimo. J is 
nurodė, kad į jo vietą bus siūlomas 
populiarus Reino krašto premjeras 
Kurt Beck. Abu jie pažadėjo, kad 
partija toliau dirbs A. Merkei „di
džiojoje koalicijoje". 

ANKARA 
Vakarų Turkijoje pirmadienį 

vieno fabriko teritorijoje sudužus 
kariniam transporto sraigtaspar
niui, žuvo keturi turkų kariškiai ir 
buvo sužeisti du fabriko darbinin
kai. Įvykio priežastys kol kas neži
nomos. Agentūra citavo vietos parei
gūną teigiant, kad sraigtasparnis 
dalyvavo kariniuose mokymuose, 
kurie vyko Istambul. Per avariją žu
vo kapitonas ir trys leitenantai. Nu
kentėję fabriko darbininkai buvo nu
vežti į ligoninę. 

MINSKAS 
Baltarusija pirmadienį „trum

paregišku" pavadino Europos Sąjun
gos (ES) sprendimą uždrausti iš
duoti vizas prezidentui Aleksandr 
Lukašenka ir 30-čiai aukšto rango 
pareigūnų, priimtą reaguojant į Bal
tarusijos prezidento rinkimus, kurių 
rezultatai , 25 valstybių sąjungos 
nuomone, buvo klastojami. Minskas 
atmeta ES ir JAV priekaištus, kad 
A. Lukašenka perrinkimas kovo 19 
dieną buvo suklastotas. Oficialiais 
duomenimis, už A. Lukašenka per 
rinkimus balsavo 83 proc. rinkėjų, 
tačiau Vakarai įsitikinę, kad tokie 
rezultatai neatitinka tikrovės. 

TBILISI 
Visa karinė technika bus išga

benta iš Rusijos karinės bazės teri
torijos Gruzijoje iki rugpjūčio 15 die
nos, pareiškė Gruzijos gynybos mi
nistro pavaduotojas Mamuka Kuda-
va spaudos konferencijoje pirmadie
nį. Pasak jo, toks sprendimas priim
tas per jo susitikimą su Rusijos sau
sumos kariuomenės vyriausiojo va
do pavaduotoju taikos palaikymo pa
jėgų klausimais generolu leitenantu 
Valerij Jevnevič. M. Kudava prane
šė, jog pagal priimtą grafiką, „nuo 
gegužės 15 dienos kas savaitę vienas 
geležinkelio ešelonas bus prikrauna
mas technikos išvežti į Rusiją". Jo 
žiniomis, dabar bazėje yra daugiau 
kaip 700 karinės technikos vienetų, 
tarp jų — tankų, šarvuotųjų mašinų 
ir artilerijos sistemų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV kariuomenė vykdo propa

gandinę kampaniją, kuria išpučia 
„ai Qaeda" vadovo Irake keliamą 
grėsmę, pirmadienį pranešė „The 
Washington Post". Kai kurie aukšto 
rango žvalgybos karininkai mano, 
kad Jordanijoje gimusio Abu Musab 
al-Zarqawi keliama grėsmė stabilu
mui yra perdėta, pažymėjo laikraš
tis, remdamasis kariuomenės doku
mentais ir su šia programa susipa
žinusiais kariškiais. Pasak publika
cijos, pulkininkas Derekas Harvey, 
Irake dirbęs karinės žvalgybos 
pareigūnu, per JAV armijos susirin
kimą praėjusią vasarą sakė: „Mūsų 
pačių dėmesys A. M. Zarąavvi išryš
kino jo karikatūrą ir kai kuriais at
vejais pavertė jį kur kas svarbesniu 
negu jis iš tikrųjų yra". 

AZIJA 

TOKYO 
Netoli Japonijos pietvakarių 

krantų keleiviniam keltui susidūrus 
su banginiu, įvairių sužeidimų paty
rė 93 žmonės. Greitasis keltas „Top-
pi-4" sekmadienio vakarą plaukė iš 
Kagoshima miesto, kai nežinomas 
objektas staiga trenkėsi į jo galą. 
Specialistai įsitikinę, kad tai buvo 
banginis. Smūgis buvo toks stiprus, 
kad, pasak mačiusiųjų, kai kurie ke
leiviai iš savo vietų buvo permesti į 
priekį per penkias eiles. 

->•-> o r o c 
nuslopinti protestus ir rasti būdą iš
saugoti gerą D. de Villepin vardą. 
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VELYKINĖS LELIJOS 

Klausimas. Kasmet prieš Vely
kas neiškenčiu nenusipirkusi bent 
pora velykinių lelijų (jų prikrauta 
visose parduotuvėse), o po Velykų — 
gailiuosi. Ką daryti su šiais augalais, 
kai baigia žydėti? Lyg gaila išmesti. 
Ar jos augtų lauke? Ar vėl žydėtų? 

Atsakymas. Velykinės lelijos,' 
angį. „Easter Lily", lot Liliurh longi-
florum, priklauso Liliaceae šeimai, 
kaip ir kitos lelijos (ši šeima labai 
gausi, bet turi ir nelabai skaniai 
kvepiančių giminių, pvz., svogūnai ir 
česnakai). Jų tėvynė — Japonija. 
Šios lelijos labai populiarios vestu
vėms, laidotuvėms, na, ir Velykoms. 
Natūraliai jos (kaip ir kitos lelijos) 
žydi vėlai pavasarį arba vasarą. 
Velykom išauginamos šiltadaržiuo
se, kur joms sudaromos sąlygos 
pražysti anksti — būtent Kristaus 
Prisikėlimo šventei. Kadangi tai 
puošnus augalas: didelėmis, bal
tomis, kvepiančiomis žiedų tau
rėmis, primenančiomis džiaugs
mingą naujieną skelbiančius trimi
tus, Velykų šventėms šios lelijos 
ypač tinkamos. Atrodo, kad ame
rikiečiai kiekvienai šventei pritaiko 
gėles — Kalėdoms siūlomos poinse-
tijos, Velykoms — lelijos, Šv. Valen
tino dienai — rožės, Motinos dienai 
— daugiamečiai gvazdikai <ang. 
„carnations") ir t.t. 

Ką daryti, kai Velykų lelijos 
baigia žydėti? Nereikia jų išmesti, 
bet pasodinti darželyje! Nuvytus 
paskutiniam lelijos žiedui, išneškite 

ją laukan, padėkite užuovėjoje, kur 
negaus per daug saulės, kartkar
tėmis palaistykite. Ilgainiui lelijos 
lapai pageltonuos ir nubirs. Tuomet 
stiebą nukirpkite iki maždaug 1 
colio aukščio (nuo žemės), augalą 
atsargiai išverskite iš vazono — 
rasite stiprias, gelsvas, susivijusias 
šaknis ir nemažą svogūnėlį. Sten
kitės nenukratyti visos žemės nuo 
šaknų, iškaskite duobutę darželyje ir 
svogūnėlį su visa žeme pasodinkite 
iki apytikriai tokio gylio, kaip buvo 
vazone. Tai ir viskas. 

Maždaug liepos mėnesį iš svo
gūnėlio išaugs naujas stiebas ir 
nauji lapai, o apie rugpjūčio vidurį 
— lelija vėl pražydės. Galbūt ji 
neturės tiek daug žiedų, kaip išau
gintoji šiltadaržyje, bet žiedai bus 
tokie pat dideli, kvepiantys ir pri
mins Velykas. 

Rudenį, kai lapai ir stiebas nu
šals, galite ant žemės užmesti sausų 
lapų, eglišakių ar kitos dangos, bet 
šios lelijos nelabai lepios. Kitą pa
vasarį jos vėl išleis lapus, sukraus 
pumpurus ir žydės (šį kartą jau 
anksčiau, maždaug birželio gale -
liepos pradžioje). Taigi, Velykų lelija 
gali tapti gražiu daugiamečiu darže
lio augalu. Aš pažįstu vieną asmenį, 
kuris peržydėjusias Velykų lelijas 
surenka iš savo pažįstamų ir pasiso
dina darželyje. Taip yra įsigijęs tikrą 
įspūdingą Velykių lelijų kolekciją. 

NUOSTABIOJI ŠILAGĖLĖ 

Klausimas. Prisimenu — Lie
tuvoje pavasarį pamiškėje arba 
pievoje pasitaikydavo rasti violeti
niais, pūkuotais varpeliais žydinčių 
gėlių. Mano močiutė jas vadindavo 
kankalijomis. Nemokėčiau šiandien 
tiksliai papasakoti, kaip tos gėlės at
rodė, bet žinau, kad buvo „plaukuo-

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINE APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

PARDUODA 

Parduodamas „Condominium" 
Pasaulio lietuvių centre, 
2 miegamieji, 2 tualetai, 

kampinis. 
Tel. 312-876-9687 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES 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 

Skelbimų skyriaus 
tel . 1-773-5S5 9500 

tos" — ne dygiais, bet švelniais plau
keliais apaugęs stiebas, net lapai. 
Močiutė sakydavo, kad tos gėlės 
nuodingos, bet taip pat vaistažolės. 
Su šiuo klausimu atsiunčiu Jums ir 
piešinėlį — menka iš manęs daili
ninkė, bet galbūt suprasite, ko klau
siu. O mano klausimas štai koks: ar 
yra čia, Amerikoje, tokių gėlių? Gal 
galima jas auginti darželyje? Mano 
manymu, juo retesnis augalas, tuo 
įdomesnis... 

Atsakymas. Pagal pavadinimą 
ir piešinėlį (jis visai neblogas), ma
nau, kalbate apie pievinę šilagėlę, 
angį. „Pasąue Flovver", lot. Anemone 
pulsatilla (dabar vadinama Pul-
satilia vulgaris). Priklauso Ranun-
calaceae šeimai. Lietuviškai kai ku
riose vietovėse dar vadinama gau-
rute, lenktene, šilo lelija, pluke ši
lagėle, laukine vėlunge ir kt.. Beje, 
šis augalas Lietuvoje labai retas ir 
yra įtrauktas į saugomų augalų są
rašą. Jo tėvynė — Europa. Auga sau
sose pievose, miškuose, pamiškėse, 
mėgsta gerą žemę, bet su kalkių 
(lime) priemaiša. Toleruoja ir dalinį 
pavėsį. Žydi pavasarį. Teko matyti 
šių augalų, parduodamų vazonėliuo
se pas daržininkus. Be abejo, rasite 
ir kataloguose (pamėginkite per 
kompiuterį, įrašant anglišką ir 
lotynišką pavadinimą). Dauginamas 
sėklomis, o kartais ir kerelio pa
dalinimu. 

KO NEMĖGSTA 
GRAUŽIKAI 

Klausimas. Jgriso iki gyvo kau
lo voveres ir kiti graužikai: vos tik 
sukišu į žemę tulpių svogūnėlius — 
bematant iškasa ir suėda. Visokių 
apsigynimo priemonių mėginau, bet 
veltui. įsivaizduokite, kartais vove
rės nukanda tulpių pumpurus. Kad 
suėstų, gal nebūtų taip pikta, bet 
nukanda ir numeta ant žemės. 

Bet aš taip mėgstu pavasarines 
gėles iš svogūnėlių! Sakykite, ar yra 
tokių, kurių voverės neiškastų? 

Atsakymas. Ne Jūs pirmoji (ar 
paskutinė) nusiskundžiate dėl vo
verių iškasamų ir sunaikinamų tul
pių bei lelijų svogūnėlių. Kiek teko 
patirti, eilinės apsaugos priemonės 
nelabai padeda (neseniai televizijoje 
buvo laida, kaip apsiginti nuo vove
rių, bet ir žinovai pripažino, kad 
jokios priemonės nėra 100 proc. 
veiksmingos), tad, kaip sakote, gal 
verta sodinti svogūnėlius, kurių šie 
graužikai nemėgsta. 

Visų pirma mintin užklysta nar
cizai! Angį. „Narcissus" — ,,Daffo-
dil", ,,Jonquil". Lot. Narcissus sp. Jų 
yra neišpasakytai daug rūšių, spal
vų, pinavidurių, tuščiavidurių, įvai
riaspalvių, smulkiažiedžių, taip pat 
dideliais, įspūdingais žiedais, tačiau 
visi turi tą pačią ypatybę: žydi anks
ti pavasarį, nebijo net pavasarinių 
šalnų. 

Kaip ir tulpės bei kai kurios ki
tos pavasarinės svogūninės gėlės, 
narcizai sodinami rudenį. Juos gali
ma palikti nejudinant keletą metų, 
tačiau ilgainiui perauga, pradeda 
nedaug žydėti. Tuomet laikas iš
kasti, peržiūrėti, perrinkti ir perso
dinti. 

Kadangi narcizai žydi anksti 
pavasarį, juos galima sodinti ir po 
medžiais — kol lapai išsprogs, nar
cizai bus peržydėję. Tačiau nepata
riama lapų nupjauti ar nukirpti, kol 
nepradės geltonuoti. Per anksti nu
kirpus lapus, svogūnėliai neišaugs ir 
kitą pavasarį narcizas nežydės. 

Kitas svogūninis pavasario 
gražiažiedis yra hiacintas (kai kur 
Lietuvoje vadinamas jacintu), angį. 

„Hyacinth", lot. Hyacintus. Žydi 
anksti pavasarį didžiulėmis žiedų 
kekėmis, labai kvepia. Yra išvesta 
įvairių spalvų, bet visi hiacintai pa
sižymi tuo, kad voverės jų svogū
nėlių nemėgsta — mat, jie turi nuo
dingų medžiagų. 

Po žydėjimo, kai visiškai nu-
džiūsta lapai, geriausia hiacintų 
svogūnėlius iškasti, padžiovinti, kad 
nubirtų žemė ir padėti vėsioje, 
sausoje patalpoje iki rudens. Palikti 
per vasarą lysvėje, kai ant jų viršaus 
sodinamos vasarinės gėlės, reikalau
jančios daug vandens, hiacintų svo
gūnėliai dažnai supūva. 

Jeigu norite smulkiai žiedeliais 
svogūninių gėlių, patarčiau prisiso
dinti žydrių, angį. „Grape hyacinth", 
lot. muscari. Kai kuriose Lietuvos 
vietose jos vadinamos ašarėlėmis 
arba Marijos ašarėlėmis. Žydi anksti 
pavasarį (kiek vėliau kaip narcizai), 
tankiomis mėlynomis mažučių var
pelių kekėmis; kvepia. Svogūnėliai 
nedideli, tad geriausia sodinti tan
kiai, užimant platesnį plotą. Žydrės 
greitai dauginasi ir plečiasi sa
vaime. Kai jų daug žydi, žemė 
panašį į mėlyną ežerėlį. Beje, vasa
ros pabaigoje iš svogūnėlių išauga 
siaurų, žolės laiškus primenančių, 
lapų kuokštelis. Po pirmųjų šalnų jie 
pranyksta. Pavasarį lapai labai ne
dideli, beveik nematomi, išsidraikę 
pažeme. Tiesiai iš jų vidurio išauga 
vienas ar daugiau žiedstiebių ir 
pražysta. Žydi gan ilgai. Tinka ma
žoms puokštelėms — pamerktos 
žydrės gerai išsilaiko. Peržydėjusios 
išaugina sėklas mažose, gelsvose 
sėkladėžėse, tad galima žydrių išsi
auginti ir iš sėklų. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
BALTIMORE, M D 

APDOVANOJIMAS 
BALTIMORĖJE 

Lietuvos Respublikos Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas apsi
lankė Baltimorėje 2006 metais 
vasario 2 d. ir, įgaliotas Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus, apdovanojo du Balti-
morės ilgamečius visuomenės veikė
jus ordinu „Už nuopelnus Lietuvai" 
— Riterio kryžiumi. Taip buvo 
pagerbti J. Kęstutis Laskauskas ir 
Vytautas Petras Eringis. 

Lietuvos Respublikos ordino ,,Už 
nuopelnus Lietuvai" — Riterio kryžius. 
Ordinas paauksuotas ir emaliuotas 
92,5 proc. sidabru. Jame pavaizduoti 
Gedimino stulpai (Pilies vartai) yra 
auksiniai. Kaspinas raudonas su plo
nais trispalvės pakraščiais. Ordinas 
suprojektuotas Lietuvos kariuomenės 
dailininko Nerijaus Treinio. 

Kęstutis Laskauskas gimė 1922 
m. Anykščiuose. 1942 m. baigė 
„Aušros" gimnaziją Kaune, grįžo į 
Anykščius. Rusų frontui artėjant, 
1944 m. iš Anykščių su tėveliu 
pasitraukė į Žemaitiją, manydami, 
kad pasitraukimas bus laikinas, kad 
amerikiečių, anglų ir prancūzų rei
kalavimu, rusai grįš atgal į savo 
tėvynę ir Lietuvos nepriklausomybė 
bus vėl atstatyta. Deja, tokiems 
įvykiams neišsipildžius, Kęstutis su 
tėveliu Vokietijoj benamių stovyklo

je išgyveno iki 1949 m., kol atsirado 
galimybė persikelti į JAV. 

1953 m. Kęstutis prisidėjo prie 
Alberto Juškaus ir Juozo Ruzgo 1948 
m. pradėtos sekmadieninės lietu
viškos radijo programos (Lithuanian 
Melody Time) Baltimorėje. Mat, 
Juozo Ruzgos darbas pasiuntė jį į 
kitą valstiją, ir nuo 1951 m. Albertas 
Juškus darbavosi su radijo progra
ma vienas. 1953 m. Albertas pasi
kvietė Kęstutį į talką. Kad galėtų 
išlaikyti savo programą, Albertas ir 
Kęstutis organizavo daug smagių 
koncertų bei vakaruškų Baltimorės 
Lietuvių namuose ir gegužinių Che-
sapeake įlankos pakrantėse. Alberto 
energija ir Kęstučio malonus balsas 
daug metų radijo bangomis padėjo 
išlaikyti lietuvišką žodį Baltimorės 
apylinkėje. 

Albertui Juškui susirgus, 1990 
m. Kęstutis perėmė programos 
vadovavimo darbą ir subūrė gausų 
talkininkų būrį, todėl ir toliau lietu
viškos melodijos bei žodžiai lankė 
klausytojus. Deja, senatvė galų gale 
pasivijo Kęstutį ir lygiai po 50 m. 
nuo darbo pradžios, 2003 m. Kęs
tutis pasitraukė, perleisdamas dar
bą jaunesnei kartai. Iki šios dienos, 
Baltimorės lietuvių radijo programa 
veikia Kęstučio pastatytų pagrindų 
dėka. Pastebėtina, kad Baltimorės 
lietuviška programa be pertraukos 
veikia, nuo 1948 metų nepraleidusį 
nei vieno savaitgalio, nors ir reikėjo 
devynis kartus pakeisti radijo stotis. 

O Vytautas Eringis gimė 1931 
m. Gustonių kaime, Naujamiesčio 
valsčiuje, Panevėžio apskrityje. 
Atvyko jis į JAV ir Baltimorę 1949 
m., ir įsijungė į vietinio lietuvių 
telkinio visuomeninį darbą. 43 m. 
dirbo Baltimorės Lietuvių Bendruo
menės valdyboje ir 27 metus buvo jos 
pirmininku. O LB pietryčių apygar
dos pirmininku išdirbo 9 metus. Tuo 
pačiu metu Vytautas dirbo Baltimo
rės Lietuvių namų valdyboje ir daug 
metų buvo revizijos komisijos pir
mininku. Vytas palaikė ryšius su 
Lietuvos Respublikos ambasado
riais, Washington, DC: Stasiu Lozo
raičiu, Alfonsu Eidintu, Stasiu Sa
kalausku ir Vygaudu Ušacku, buvo 
Lietuvos ambasados pastato page
rinimo projekto aukų rinkėjas Bal
timorėje. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALLAS PRUNSKJS, 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 
EkGrove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

GAiLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Speciaiists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sto. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLO^-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Kuron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Uetuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tei . 708 -422 -8260 . 

Kęstutis Laskauskas (kairėje) ir Vytautas P. Eringis (dešinėje) buvo apdovanoti 
ordinu „Už nuopelnus Lietuvai" — Riterio kryžiumi. Viduryje — apdovanojimus 
atvežęs ir įteikęs Lietuvos Seimo pirm. Artūras Paulauskas. 

Rusų imperijai pradedant griūti, 
Vytas dalyvavo „Free Lithuania" 
komitete ir organizavo demonstraci
jas VVashington, DC, prie rusų am
basados. 

Vyto visuomeninis įnašas buvo 
jaučiamas daug kur Baltimorės lie
tuviškame gyvenime. Jis daug metų 
buvo Baltimorės Lietuvių festivalio 

rengimo valdyboje; tautinių šokių 
grupių „Kalvelis" ir „Svajonė" tėvų 
komitete; Karaliaus Mindaugo šeš
tadienio mokyklos tėvų komitete, ir 
dramos būrelio „Svaja" rėmėjų 
komitete. 

Aleksandras Radžius 

KANADA 

Kanadoje: Hamiltone, Toronte 
ir VVasagoje metines rekolekcijas 
pradeda Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos fakulteto dekanas 
prel. Vytautas Vaičiūnas. 

Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonu paskirtas kun. Vytautas 
Staškevičius, perėmė iš prel. Jono 
Staškevičiaus pareigas. 

Toronto Tėvynės sąjungos 
skyrius surengė Prisikėlimo parapi
jos salėje Kovo 11-osios, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo, pami
nėjimą. 

Minėjimo atidarymo žodį tarė K. 
Manglicas. Invokaciją t. Aug. Si
manavičius, OFM. Už žuvusius už 

Lietuvą „Volungės" choras pagiedojo 
„Ave Maria". Pagrindinę kalbą pa
sakė Lietuvos Seimo narė V. V. Mar-
gevičienė. Kalbėjo liet. garbės kon
sulas L. Matukas, KLB pirm. R. 
Žilinskienė ir KLB apylinkės pirm. 
D. Garbaliauskienė. 

Meninę dalį atliko „Volungės" 
choras vad. muz. D. Viskontienės. 
Keletą dainų atliko jaunas tenoras 
A. Radtkė. 

Minėjime dalyvavo grupė Lietu
vos karininkų, kurie stažuojasi Ka
nados kariuomenės bazėje Camp 
Borden ir gausus būrys tautiečių. Po 
minėjimo visi buvo pavaišinti. 

Stasys Prakapas Lietuvig Prisikėlimo parapijos bažnyčia Toronto, Ont. (Canada). 
I. Tijūnėlienės nuotr. 

http://www.iilinoispain.com
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SUKAKTUVINE 
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS ŠVENTĖ 

„Operos „Pilėnai"" premjera 
jau netoli 

Čikagoje dalinami lankstinukai, 
kurių viršuje matome šio rašinio 
pavadinimui panaudotą tekstą — 
„Sukaktuvinė Čikagos lietuvių ope
ros šventė". O ta sukaktis yra gana 
graži ir neeilinė — 50 metų, tad ir 
pati šventė yra išskirtinė, verta ne 
vien tik operos mylėtojų ir gerbėjų 
dėmesio. 

Tai pastebi ir šiuo įvykiu domisi 
ne tik mūsų tautiečiai: apie šį sukak
tuvinį komp. Vytauto Klovos operos 
„Pilėnai" pastatymą neseniai (kovo 7 
d.) rašė didysis Čikagos dienraštis 
„Chicago Tribūne", savo straipsnį 
pailiustruodamas nuotrauka iš re
peticijų Jaunimo centre. 

Jau netenka aiškinti, kad lietu
viai yra vienintelė tautinė grupė, 
kuri ilgesnį laiką sugebėjo išlaikyti 
savo operos kolektyvą ir kiekvienais 
metais paruošti naują pastatymą. 
Tas maloniai nuteikia kiekvieno 
mūsų tautiečio jausmus. 

J 1956 metus pažvelgus 

Šių eilučių autoriui teko stebėti 
šio reto lietuvių muzikinio vieneto 
atsiradimą prieš 50 metų. Ta mintis 
gimė 1956-siais Čikagoje tuo laiku 
veikusio vyrų choro vadovui muz. 
Vladui Baltrušaičiui. Chorui V. 
Baltrušaitis vadovavo nuo 1954 m. 
Šis muzikas jau Lietuvoje dirbo 
operoje, dainavo. Amerikoje jis tapo 
vargonininku, o vėliau — chorve
džiu. Vyrų choras savo repertuare 
turėjo dvi ištraukas iš Verdi operos 
„Rigoletto", kurios koncertuose gerai 
nuskambėdavo. Tai, atrodo, ir pas
katino imtis „Rigoletto" pastatymo, 
juo labiau, kad šiai operai yra 
reikalingas tik vyrų choras. Kadangi 
pats chorvedys yra buvęs Rigoletto 
rolės atlikėjas ir norėjo ją sudai
nuoti, tai operos dirigentu pakvies
tas kitas čikagietis — muzikas Alek
sandras Kučiūnas. 

Pirmosios operos premjera įvyko 
1957 m. kovo 30 ir 31 d. Rigoletto 

rolę Čia viename pastatyme dainavo 
ir Algirdas Brazis, kuris, sulaukęs 
90 m. amžiaus, dar tebegyvena Či
kagoje. Kadangi lietuvių solistų tu
rėta nepakankamai, tai tenoro parti
ją atliko latvis V. Šalna (vėliau dai
navo lenkas tenoras St. Wicik ir kt.). 

Muzikos kritikas ir kompozito
rius Vladas Jakubėnas „Aidų" žur
nale (1957 m. Nr. 5) apie šį pirmąjį 
Čikagos lietuvių operinį bandymą 
taip rašė: „Chicagos vyrų choras at
liko stambų ir sėkmingą žygį. Mūsų 
visuomenė galėjo prisiminti kadaise 
taip mėgstamą Kauno operą, mūsų 
dainininkai profesionalai turėjo ga
limybę prisiminti senas laimingas 
dienas, o debiutantai ir mėgėjai — 
išbandyti savo jėgas. Pavykęs žygis 
padidina už tėvynės ribų gyvenančių 
tautiečių savigarbą ir suteikia pa
siryžimo tolimesniems sumany
mams..." Tačiau kritikas toliau 
rašinyje klausė: „Ar sėkmingas 'Ri
goletto' pastatymas rodo, kad įkurta 
pastovi opera?" Ir jis ragino nebūti 
per dideliais optimistais. Kaip dabar 
matome, didelis entuziazmas kaip 
tik ir buvo ta priežastis, kuri kurstė 
pirmųjų entuziastų ryžtą tęsti pra
dėtą darbą iki dabar ruošiamo 
auksinio jubiliejaus. 

Kitais metais buvo statoma: 
„Faustas", po jos „Carmen", „Truba
dūras", „Aida" ir kitos operos. 

Jubiliejiniai metai buvo apvai
nikuoti „Pilėnų" pastatymu, kuris 
Čikagos lietuvių scenoje pirmą kartą 
buvo parodytas 1994 m. Solistų su
dėtis, lyginant su pirmuoju pastaty
mu — pasikeitė. Nors šiemet turė
sime ne vien tik kitus solistus, bet ir 
nemaža choro narių bus nauji. 
Trūkstant vyriškų balsų, 8 choristai 
atvažiuos iš Lietuvos. 

Ilgamečiai operos darbuotojai: 
Vytautas Radžius ir 
Vaclovas Momkus 

ČLO ypatingą svarbą turi valdy
ba, ypač jos pirmininkai. Reikia 
paminėti pirmąjį pirmininką — 
Vytautą Radžiu ir dabartinį — Vac-

ČLO valdybos pirm. Vaclovas Momkus ir spaudos atstovas Juozas Končius. 
Laimos Apanavičienės nuotr. 

lovą Momkų. Jie abu yra ir ilgiau
siai operos chore dainuojantieji žmo
nės, o Momkus — taip pat ir pasiro
dantis antraeilėse rolėse. 

Beje, dabartinis ČLO valdybos 
pirm. V. Momkus šiose pareigose yra 
jau dešimtį metų (20 m. jis buvo 
vicepirmininku). O operos chore jis 
dainuoja jau 46-eri metai. V. Mom
kus apgailestauja, kad chore trūksta 
vyrų, nes mirtis juos labai išretino, o 
naujų nelabai atsiranda. Tačiau 
moterų choristų čia netrūksta, nes į 
chorą vis įsijungia naujai iš Lietuvos 
atvykstančios. Dabar chore yra 63 
žmonės. 

Pirmininkas pažymėjo, jog solis
tai iš Lietuvos atvyksta balandžio 17 
d. Tada prasidės intensyvios repeti
cijos premjeros vietoje — Morton vid. 
mokyklos Chedl auditorijos (ji turi 
2,457 vietas) scenoje. Ten bus 
ruošiamasi pastatymui, kuris įvyks 
balandžio 30 d. 

V. Momkus išdavė paslaptį, jog 
„Pilėnų" pastatymas kainuos 
110,000 dol. (vien tik orkestrui 
reikės sumokėti 50,000 dol.) Par
duoti bilietai negali padengti visų 
išlaidų, todėl į talką įsijungia mūsų 
tautiečiai savo aukomis. Nemažą 

sumą skiria ir Lietuvių fondas. 
ČLO ateitis nėra aiški. Pasi

girsta balsų, kad šis sukaktuvinis 
pastatymas gali būti jau paskutinis. 
Nors kai kurie entuziastai puoselėja 
viltį, jog ČLO veikla dar bus tęsia
ma. Mes linkime, kad šis muzikinis 
vienetas dar gyvuotų ilgus metus! 

Beje, su Čikagos Lietuvių opera 
mūsų tautiečiai jau galėjo susipažin
ti jos veiklai skirtoje fotoparodoje, 
kuri buvo atidaryta balandžio 8 d. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. 
Šiame pastate tuoj po operos spek
taklio, balandžio 30 d. vakare vyks ir 
šventinis pokylis. 

Dėl įvairios informacijos galima 
skambinti V. Momkui (tel. 773-925-
6193) arba J. Vidžiūnui (tel. 773-
767-5609). Dar reikia pažymėti, jog 
pagrindinis solistų kolektyvas opero
je „Pilėnai" bus tikrai pajėgus. Tai V. 
Prudnikovas, V. Juozapaitis, A. Ru-
bežius, L. Norvaišas, G. Grigala
vičiūtė, D. Kužmarskytė. Dirigentas 
ir meno vadovas — A. Vasaitis, o 
režisierius —jau ne pirmus metus iš 
Lietuvos atvykstantis E. Domar
kas. 

Edvardas Šulaitis 

Noriu pasidalinti tuo, kuo pati degu 
„Poezijos artistu, matyt, gimsta

ma" — tik taip ilgametę, nenu
ilstančią ir šviesią aktorės Virginijos 
Kochanskytės meilę eilėraščiui 
įvardija bemaž visi, turėję galimybę 
nors kiek prisiliesti prie jos kūrybos. 
Nedėkingais aktoriaus profesijai 

laikais, kai visagaliais viešpačiais 
tapo televizija, komercinis kinas, 
įmanomi ir neįmanomi žiūrėti rengi-
nai, ji paprastai ir nepretenzingai 
lieka ištikima senajam gerajam 
eilėraščiui. 

— Noriu pasidalinti su savo bro-

Virgini|a Kochanskytė 

liais tuo, kuo pati degu ir tuo, ką pati 
žinau: laikas yra bejėgis prieš tai, 
kas nemaru, — sako žymi kino, 
teatro ir poezijos aktorė. Renginio 
organizavimo kompanijos „Art 
Express" pakviesta dalyvauti šeimos 
šv. Velykų šventėje, ji atvyksta į 
Čikagą. Po keletos susitikimų su 
vietiniais žiūrovais, savo tarpią ir 
lietuvišką poeziją žada „gabenti" ir į 
Detroit — kur jau koncertavo prieš 
kelerius metus ir, kaip byloja gausūs 
jos laukiančių klausytojų skambu
čiai, niekuomet nebuvo užmiršta. 

— Paskutiniu metu nesame le
pinami poezijos bei teatro susitiki
mais, todėl į tokius renginius kartais 
susirenka tiek daug žmonių, kad tai 
nustebina ne tik atlikėjus, bet ir 
pačius renginio organizatorius, — 
sako „Art Express" vadovai. — Ir ką 
gi tai rodo? Ogi tai, kad jau, duok 
Dieve, praėjo tas juodas laikotarpis, 
kai turėdavome sakyti, kad nei 
teatro, nei poezijos Amerikoje nie
kam nebereikia. Norisi tikėti, kad tai 
buvo tik blogas sapnas ir niekuomet 

nebebus tiesa. Visuomet, net ir pa
čiais ekonomiškai nepalankiausiais 
laikais, atsiranda žmonių, kurie 
nepamiršta ir nenori pamiršti savo 
įtakų, savo terpės, kurioje augo, arba 
savo išsilavinimo. Taigi, tokiems 
žmonėms (norisi tikėti, kad jų vis 
dar yra daug) ir skirti lietuvės 
aktorės Virginijos Kochanskytės 
vakarai — susitikimai. 

Didžiausia meilė — poezija 

Argi būnant lietuviu įmanoma 
užmiršti Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio laiškus, Vytauto Mačernio 
melancholiją, argi nesinori su Sigitu 
Geda vėl perlėkti žaliomis ir pas
laptingomis pievomis, ar ilgėtis 
Lietuvos kartu su Bernardu Braz
džioniu? Argi nesinori mylėti kartu 
su Edita Puišyte ar Judita Vaičiū
naite, o nerimauti su Henriku Nagiu 
ar Henriku Bradausku, argi tikrai 
jau niekam nebetrūksta Liūnės 
Sutemos liūdesio? 

Nukel ta i 1 1 psl 



DRAUGAS, 2006 m. balandžio 11 d., antradienis 11 

Noriu pasidalinti tuo, kuo pati degu 
Atkeltais lOpsl. 
Atvežanti į Čikagą daugybę šių 

ir kitų autorių tekstų, Virginija 
Kochanskytė tikisi sušildyti žiūro
vus ta savo sielos ugnele, kuri ją 
Lietuvoje labiausiai išgarsino. Jos 
vardas Lietuvos teatrinėje erdvėje 
įtvirtino naują „poezijos artisto" 
sampratą, o poezijos skaitymus — 
kaip savarankišką, savitą ir labai 
įdomų žanrą. 

Virginija baigė Lietuvos konser
vatoriją (dabar — Muzikos akademi
ja), vaidino Šiaulių ir Kauno dramos 
teatruose. Aktorė garsiausių šalies 
režisierių spektakliuose sukūrė 
daug įdomių ir įsimintinų vaidmenų, 
už kuriuos yra pelniusi ne vieną 
aukštą apdovanojimą. Tačiau di
džiąją savo kūrybinės energijos dalį 
ji vis dėlto skiria poezijai. Nors 
pradžioje lengva nebuvo; pirmąsias 
poezijos programas aktorė kūrė turė
dama teatre itin daug vaidmenų. 
Šiuo metu Kochanskytė pati rašo 
poezijos spektaklių scenarijus, juos 
režisuoja, kuria įvairių Lietuvos ir 
užsienio poetų bei rašytojų litera
tūrines kompozicijas. Taip pat ji yra 
inicijavusi, režisavusi ir drauge su 
kitų sričių menininkais (muzikais, 
dailininkais) atlikusi daugiau nei 20 
meninių projektų, kuriuos žiūrovai 
mato tiek prestižiniuose šalies meno 
renginiuose (Kauno Pažaislio vie
nuolyno festivalyje, Nidos Thom 
Mann festivalyje, Klaipėdos Jūros 
šventėje"), tiek ir atokiausių Lie

tuvos miestelių kultūros namų ir 
mokyklų salėse. Su savo koncer
tinėmis programomis aktorė ne 
kartą yra gastroliavusi JAV, Ka
nadoje, Čekijoje, Estijoje ir kt. 

Mato save mylinčią 
žmones, o ne žmogiškumą 

Anksti supratusi, jog labiausiai 
kultūrinės patirties trūksta nuoša
liau nuo didžiųjų kultūros centrų 
gyvenantiems žmonėms, V. Ko
chanskytė savo poetines programas 
jiems dovanodavo dar tada, kai apie 
kultūrinės labdaros ir paramos pro
jektus Lietuvoje niekas nekalbėjo. O 
ji, dar toli iki Sąjūdžio laikų, tyliai, 
be jokios reklamos buvo tapusi 
dažna viešnia neįgalių vaikų mokyk
lose, ligoninėse, senelių namuose, 
kur poetinio žodžio ir savo balso 
galia džiugino čia gyvenusius žmo
nes. Aktorės teigimu, jai visada buvo 
•artima Nobelio literatūros premijos 
laureatės, lenkų poetės Wisuawa 
Szymborska nuostata; „norėčiau sa
vęs, mylinčios žmones, o ne žmo
giškumą". Ši mintis nuolat yra 
pabrėžiama kiekviename aktorės 
meniniame projekte, kuomet ji me
nine kalba pasakoja apie tuos, kurie, 
nepaisydami net nepalankiausių 
aplinkybių, sugeba kurti džiaugs
mingą ne tik savo, bet ir kitų žmonių 
gyvenimą. 

Audronė Simanonytė 

AMB. V. USACKAS SKAITĖ 
PASKAITĄ KARO INSTITUTO 

STUDENTAMS 
Š. m. balandžio 6 d. Virginia 

Karo instituto (Virginia Military 
Institute) kvietimu, Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas skaitė paskaitą tema 
„ES ir NATO plėtros įtaka Europos 
ir Amerikos santykiams." 

„ES ir NATO plėtra buvo svar
bus žingsnis kuriant laisvą, vientisą, 
saugią ir stiprią Europą; tokią 
Europą, kuri būtų pasirengusi 
kovoti su XXI a. grėsmėmis ir iššū
kiais, ir kuri būtų lygiavertė part
nerė Jungtinėms Amerikos Valsti
joms, plečiant demokratijos ir lais
vės erdvę bei ginant žmogaus teises 
pasaulyje", kalbėjo Lietuvos diplo
matas. 

V. Ušackas pažymėjo, kad ES ir 

NATO plėtra panaikino „pilkąsias 
zonas", kurių egzistavimas Vidurio 
Europoje sukėlė Pirmąjį ir Antrąjį 
pasaulinį karą, bei nusikaltėliško 
Molotov-Ribbentrop pakto padari
nius. „Todėl ši plėtra turi ne tik 
politinę ar istorinę, bet ir moralinę 
prasmę," - sakė ambasadorius. Plėt
ra tapo patraukliu pavyzdžiu to
kioms šalims kaip Ukraina, Gruzija, 
Moldova, Kroatija, Serbija ir Juod
kalnija, Makedonija, Albanija, Bos
nija ir Hercegovina, ir kitoms, nuo
sekliai tęsti demokratines ir laisvo
sios rinkos reformas". 

V. Ušackas: „šiandien yra svar
bu, kad narystės ES ir NATO būtų 
atvira visoms laisvę mylinčioms ir 
demokratines vertybes išpažįstan-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
gail. ses. MARY (MERI) 

NAVICKAITĖ SUGINTIENĖ 
„Aš esu gyvenimas ir prisikėlimas". (Jono 11:25-26) 

Su liūdesiu ir ilgesiu prisimenu mylimą mamytę a.a. Mary 
Sugintienę, kuri iškeliavo į amžiną gyvenimą 2005 m. balandžio 
13 d. 

Viešpatie gailestingas, suteik jai amžiną ramybę. 
Tuo pačiu prisimenu brangaus tėvelio a.a. Jurgio Suginto 

14 metų mirties sukaktį, balandžio 16 d. 
Minint mano tėvelių brangų atminimą ir mirties sukaktis, 

šv. Mišios bus aukojamos š.m. balandžio 16 d., Velykų dieną, 
10:30 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje Čikagoje ir St. Ger-
maine bažnyčioje, 9711 S. Kolin, Oak Lawn, IL, balandžio 16 d., 
10:30 vai. ryto. Religingos prisiminimo apeigos taip pat įvyks 
Kirk in the Hills bažnyčioje, Bloomfield Hills, Michigan, Velykų 
dieną, balandžio 16 d., 6:45 vai. ryto. 

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Mary ir a.a. Jurgį Sugintus savo 
maldose. 

Liūdinti duktė Nora 

A t A 
ELENAI GUŽULAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame visus artimuosius. 

Birutė Ignatavičienė 
Stepas Ignatavičius su šeima 

Toronto, Canada 

A t A 
ELENAI GUŽULAITIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą visiems artimiesiems 
siunčia 

dr. Aras Ignatavičius 
New Orlean, LA 

Mielam jaunystės draugui iš Alytaus 

A f A 
KAZIUI JONAIČIUI 

mirus, broliui STASIUI, ELENAI CARTER, rū
pestingai globojusiai Kazį slaugos namuose, reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Arnoldas Grušnys MD 

i 

LR amb Vygaudas Ušackas su b u v u s i u R Reagan ka r in iu pa ta rč ių V i rg in ia 
Mi l i ta ry Ins t i tu te dekanu gen Casey Brovver ir l ie tuv ia is kadeta is bes imokan 
čiais VMI - Jonu N a r b u t u ir A n d r i u m i B ivamiu 

čioms tautoms. NATO ir ES plėtra i 
Juodosios ir Adrijos jūros regiono 
valstybes išplėstu laisves ir de
mokratijos erdve link Irako, Afga
nistano bei kitų valstybių plates-
niųjų Artimųjų Rytu regione, ir 
„paslinktų* gravitacijos centrą šiame 
regione demokratijos naudai". 

Kalbėdamas apie Ukrainos ga
limybes tapti sąjungos nare, V. 
Ušackas pažymėjo, jog šiuo metu yra 
labai svarbu, kad Ukraina tęstų 
demokratijos, rinkos ekonomikos 

reformas, agresyviai įgyvendintu 
teisės viršenybę ir šiais praktiniais 
žingsniais priartintu šalį prie narys
tės NATO sienKsčio. 

Virginia Karo institutas buvo 
įkurtas 1839 m. ir tapo pirmuoju 
valstijos valdžios administruojamu 
karo koledžu visose JAV. Institute 
šiuo metu mokosi du kariūnai iš 
Lietuvos, bei vienas lietuvių kilmės 
Amerikos kariūnas. 

LR ambasados pranešimas 
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APYLINK 

Velykų pamaldų la ikas 
Švč. Mergelės Nekal to jo Pras idėj imo bažnyčioje 

2745 W. 44th Street, Chicago, IL 

Didysis ketvirtadienis, balandžio 13 d., 6 vai. v. — Paskutinės 
vakarienės šv. Mišios (anglų, lietuvių, ispanų kalbomis). 

Didysis penktadienis, balandžio 14 d., 5 vai. p.p. — š. Mišios 
Kristaus mirties dieną (lietuvių kalba). 

Didysis šeštadienis, balandžio 15 d., 8 vai. v. —Velykų vigilija 
(anglų, lietuvių, ispanų kalbomis). 

Velykų diena, balandžio 16 d., 10 vai. r. — šv. Mišios — Kristaus 
Prisikėlimas. 

• Gerbiamiems s k a i t y t o j a m s 
pranešame, kad Didįjį penktadienį 
„Draugo" redakcija nedirbs. Šešta
dieninis „Draugo" numeris pasiro
dys penktadienį. 

•Ba landž io 12 d. l ie tuvių c e n t r e 
„Seklyčia" tradicinės popietės ne
bus. Linkime visiems ramybės , 
susikaupimo ir linksmų Šv. Velykų. 

•Did į j į penktadienį , ba landž io 
14 d., 5 vai. p.p. evangelikų 
liuteronų Tėviškės bažnyčioje vyks 
pamaldos su Šv. Vakariene. Velykos 
—Prisikėlimo pamaldos, sekmadie
nį, balandžio 16 d., 8 vai. r. Šven
tinės pamaldos lietuvių ir anglų 
kalbomis su Šv. Vakariene. Daly
vaus choras. 9:30 vai. r., po pamaldų 
Velykiniai pusryčiai parapijos salė
je. Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti pamaldose. Kartu su šeimomis 
atšvęskime Didžiąją savaitę ir Kris
taus Prisikėlimo šventę! Tel. pasi
teiravimui: 708-567-9044 (kun. Liudas 
Miliauskas). 

• V e l y k ų pamaldų la ikas Švč . 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, 6900 S. Wash tenaw 
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. 

• Ziono l ietuvių 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 

• B a l a n d ž i o 22 d., šeštadienį , 4 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje istorikė dr. Aldona Vasiliaus
kienė skaitys paskaitą „Arkivys
kupas Mečislovas Reinys: mokslo 
ir tikėjimo vienovė". Lietuvių kata
likų mokslo akademijos Istorijos 
mokslo sekcijos pirmininkė dr. 
Aldona Vasiliauskienė savo moks
linius siekius nukreipė į katalikų 
intelektual ių 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. 

Aktorė Virginija Kochanskytė 

Šv. V e l y k ų d i e n ą , 
balandžio 16 d., 1 vai. p.p. 

PLC didžiojoje salėje 
vyks 

Šeimos Velykų šventė 

Popietėje dalyvauja aktorė iš 
Lietuvos Virgini ja Kochanskytė, 
seselė Pranciška, dainininkė Aud
ronė Simanonytė, šoks Vaikų šokio 
teatras. Mažųjų su margučiais 
lauks Velykė ir jos palyda, „Bravo" 
kavinė ruoš šventinius pietus, kun. 
A. Paliokas, SJ, pašventins Velykų 
stalą. Kviečiame šeimas dalyvauti 
Velykų šventėje. Vietas galite už
sisakyti paskambinę telefonu 630-
964-5965. 

Balandžio 21 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinė
je, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, vyks dviejų dalių vakaras 
susitikimas. Pirmoje dalyje aktorės 
Virginijos Kochanskytės programa 
„Gyvenimas — tai kaip graži ke
l ionė". Dalyvaus dainininkė Aud
ronė Simanonytė. Antroje dalyje 
— penktadienio džiazas. 

Balandžio 8 d. Čiliffioflio galerijoje Jaunimo centre ivyko parodos, skir
tos Lietuvių operos 50-mečiui, atidarymas. Nuotraukoje iš kairės: ope
ros valdybos pirmininkas Vaclovas Momkus, pirmininko pavaduotojas 
Jurgis Vidžiūnas ir, parodai paruošęs eksponatus, ilgametis operos 
dalyvis Vytautas Kupcikevičius. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Lietuviu fondo 
43-asis metinis nariu, suvažiavimas 

įvyks balandžio 29 d. 
Registracija prasideda 8:30 vai. r. 

Posėdžio pradžia 9:30 vai. r. 
Kviečiame visus LF narius atvykti į PLC didžiąją salę. 
LF adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, 
tel. 630-257-1616. 

• Balandžio 22 d., šeštadieni , 
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją Kaupaitę, 
minint jos mirties (1940 m.) me
tines. Jau 15 metų kas mėnesį atna
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti j šias šv. Mišias. Po šv. Mišių 
— kavutė ir pabendravimas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-776-1324. 

• A L R K 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. 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadieni, 2 
vai. p.p. Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., koncertuos atlikėjai 
iš Lietuvos Liveta ir Petras Kaz
lauskai. Maloniai kviečiame visus 
atvykti į koncertą. 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadieni, 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje 
visus kviečia į PLC didžiąją salę, į 
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. 
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448-
7436 (Aldona Palekienė). 

• Cicero J ū r ų šaul ių k u o p o s 
„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. 

• Balandžio 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 

Skelbimų skyriaus 

tel. 1 773 585-9500 

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. 

• J A V LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

• G e g u ž ė s 7 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Palaimintojo J. Matulaičio 
misija Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, ruošia kasmetinius Moti
nos dienos pietus. Kviečiame narius 
ir svečius užsisakyti vietas. Skam
binti tel. 630-271-9136 Vandai 
Gvildienei. 

•ATITAISYMAS. Balandžio 7 d. 
„Draugo" numeryje prie straipsnio 
„'Pilėnuose' girdėsime pasaulinio 
garso bosą", kuriame rašoma apie 
Liudą Norvaišą, o įdėta Vytauto 
Bakulos nuotr. Atsiprašome skai
tytojų ir operos dainininkų už šią 
klaidą. 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438 7400 

mailto:lutheran@aol.com



