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Prezidentas: neturi nusverti partiniai interesai

Prezidentūra ir S. Daukanto aikštė.
Vilnius, balandžio 19 d. (BNS)
— Šalies prezidentas Valdas Adam
kus akcentuoja, jog valdančiosios
koalicijos derybose dėl postų parti
niai interesai neturi nustelbti vals-

Nauji butai
nebebrangs

tybinių.
„Visai nesvarbu, kelių partijų
atstovai dirbs ministrų kabinete,
svarbiausia — jų veiksmų kokybė,
pasiryžimas atstovauti Lietuvos

Airiai dosniai aukoja sužalotam lietuviui
DublinVilnius, balandžio 19 d.
(BNS) — Airijoje gyvenančiam išei
viui lietuviui, kuris užpernai per už
puolimą Dublin patyrė sunkią sme
genų traumą, airiai paaukojo dau
giau kaip 100,000 eurų.
Kaip pranešė Airijos nacionali
nio transliuotojo RTE tinklalapis,
paramos 50-mečiam Vytui Šukiui
fonde šios savaitės pradžioje buvo
102,500 eurų. Minėtąjį fondą prieš
dvi savaites įsteigė Airijos policija,
tirianti V. Šukio užpuolimą prie
Dublin karališkojo kanalo 2004 me
tų rugsėjį.

Paauglio užpuoliko spardytas į
galvą, V. Šukys patyrė smegenų
traumą, po kurios jis nebegali vaikš
čioti ir kalbėti. Buvęs pilotas V. Šu
kys atvyko gyventi į Airiją 2004 me
tais.
Šiuo metu jis gyvena slaugos na
muose į šiaurę nuo Dublin. Jį pade
da slaugyti jo žmona Neringa.
Policijos pareigūnai airių akty
vumą aukojant V. Šukio paramos
fondui pavadino „fenomenaliu".
Aukas galima pervesti: „The Vy
tas Šukys Fund", sąskaitos numeris
39993442, kodas 93-90-21.

atstatydinimo iš Seimo pirmininko
posto, įteikė premjerui Algirdui Bra
zauskui atsistatydinimo prašymą,
tačiau šis neskuba jo tenkinti.
Kaip ir prezidentas, premjeras
yra išsakęs nuomonę, jog V. Blin
kevičiūtė, sustabdžiusi narystę par
tijoje, turėtų likti socialinės apsau
gos ir darbo ministrės poste.
Kai dėl kito socialliberalų dele
guoto užsienio reikalų ministro An
tano Valionio, prezidentas įsitikinęs,
N u k e l t a į 6 psl.
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Infliacija sužlugdė Lietuvos planus
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B r i u s e l i s , balandžio 19 d.
(„ReutersTBNS) — Kovo mėnesio
infliacija, atrodo, galutinai sužlugdė
Lietuvos planus 2007 metų sausio
mėnesį tapti euro zonos nare, pa
reiškė šaltiniai Europos Komisijoje
(EK).
Lietuva atitinka visus kitus
įstojimui į euro zoną taikomus krite
rijus, įskaitant biudžeto deficitą,
valstybes skolą, palūkanų normas ir
valiutos stabilumą, tačiau keletą
mėnesių šiek tiek viršija įstojimui
nustatytą infliacijos rodiklį.
Vilnius tikėjosi atitikti šį krite-

rijų kovo mėnesį, kurio infliacijos ro
dikliu, kaip manoma, Komisija pa
grįs savo įvertinimą dėl Lietuvos pa
sirengimo tapti euro zonos nare. Ta
čiau infliacijos rodiklis ir vėl šiek
tiek viršijo nustatytą lygį, tvirtina
šaltiniai.
„Dabar turime tik išankstinius
vertinimus. Netrukus žinosime tiks
liai. Tačiau duomenys, kuriuos mes
dabar turime, parodo, kad jie vis
vien šiek tiek viršys nustatytą krite
rijų, maždaug 0.1 procentinio punk
to. Bus panašiai, kaip ir ankstesnį
mėnesį", — pareiškė Komisijos pa
reigūnas, prašęs neskelbti jo vardo.
Kovo mėnesį infliacija Lietuvoje
buvo 0.2 proc., o vidutinė metinė in
fliacija — 2.7 procento. Pastarasis
rodiklis yra svarbiausias vertinant
pasirengimą tapti euro zonos nare.
Komisija pateiks rekomendaci
jas dėl Lietuvos priėmimo į euro zo
ną gegužės 16 dieną.

_

ELAY-

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS)
— Bankininkai ir nekilnojamojo
turto plėtotojai būsto rinkoje nemato
jokios sumaišties, neįžvelgia euro
įvedimo neigiamų pasekmių ir jau
juokiasi iš nežinia kieno pūsto nekil
nojamojo turto kainų burbulo. Būsto
pirkėjams žadama didesnė pasiūla
ir stabilios, žaibiškai nebekilsiančios
kainos.
Tuo tarpu vien per šių metų pir
muosius mėnesius, statistikos duo
menimis, naujas būstas pabrango
apie 15-20 proc., rašo „Lietuvos ry
to" priedas „Būstas".
Lietuvos nekilnojamojo turto
plėtros asociacijos prezidentas, ben
drovės „Eika" direktorius Robertas
Dargis įsitikinęs, kad būsto kainų
sprogimas yra mitas.
„Šiandien galime patvirtinti,
jog didžiausias būsto kainų augimas
— jau praeityje. Kainos pradės stabilizuotis", — patikino R. Dargis.
Tuo tarpu statistikos duomenų
rinkėjai užfiksavo, kad senos staty
bos butai praėjusį mėnesį Vilniuje
jau pradėjo pigti.
„Nė kiek dėl to nesistebiu. Seni
daugiabučiai neturi jokios ateities.
Tas, kas juos bando renovuoti, pini
gus paleidžia vėjais. Kas, kad pakei
čiami seno pastato langai, uždengia
mas naujas stogas, paklojami nauji
vamzdynai. Gyvenimo kokybė nuo to
mažai pasikeičia", — kategoriškai
kalbėjo bendrovės „Hanner" valdy
bos pirmininkas Arvydas Avulis.
Jo nuomone, senus daugiabu
čius vertėtų griauti ir jų vietoje sta
tyti naujus.

Vilniaus savivaldybės nuotr

žmonių, o ne partijų interesams", —
interviu dienraščiui „Lietuvos ži
nios" sakė prezidentas.
V. Adamkus ragina poste palikti
iš koalicijos pasitraukusių socialli
beralų deleguotą socialinės apsau
gos ir darbo ministrę Viliją Blinkevičiūtę.
„Niekam nekyla abejonių, kad
Socialinės apsaugos ir darbo minis
terija savo darbą atlieka tvarkingai,
turi Lietuvos žmonių pasitikėjimą.
Bet koks pasikeitimas šioje srityje,
atėjus naujam žmogui, galbūt net
neturinčiam patirties, būtų labai ža
lingas. Atsakinga valdančioji koali
cija turi atsižvelgti į tai. Jeigu koa
licinių partijų vadovai nesivadovaus
tik nustatytomis partinėmis propor
cijomis, tai parodys jų brandumą ir
prisiimtos atsakomybės supratimą",
— sakė V. Adamkus.
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrė V. Blinkevičiūtė praėjusią sa
vaitę, socialliberalams palikus koali
ciją po jų vadovo Artūro Paulausko
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LIETUVIU TELKINIAI
CLEVELAND, OH
—
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KIEKVIENAM LIETUVIUI
BRANGIOS ŠVENTĖS
Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji yra veland LB apylinkės valdybos vicekiekvienam lietuviui brangi šventė, pirm. dr. Viktoras Stankus. Per
atnešusi tėvynei laisvę ir nepriklau skaityta ir Cleveland miesto mero
somybę. Visuose lietuvių telkiniuose Cervenik, kartu su visa miesto tary
Amerikoje stengiamasi šias šventes ba pasirašyta rezoliucija Lietuvos
kuo iškilmingiau paminėti, švęsti. Nepriklausomybės švenčių proga.
Neatsiliko nei Cleveland LB apy
Šiemet Cleveland lietuviai su
linkės lietuviai, jas šventę net dvi laukė svečių ir iš Washington, DC, ir
dienas — vasario 25 ir 26 d.
iš Čikagos, ir iš Detroito. Iš JAV
Šeštadienį, vasario 25 d., 6 vai. sostinės atvyko Lietuvos Respublikos
vakare, Dievo Motinos parapijos ambasadorius JAV ir Meksikai Vy
auditorijoje vyko iškilmingas pami gaudas Ušackas, iš Čikagos — tau
nėjimas. Šventę atidarė Cleveland tinių šokių ansamblis „Grandis", o iš
LB apylinkės pirmininkas Algis Gu- Detroito Rimas Kasputis su savo
dėnas, pasveikindamas gausiai su orkestru. Visi šie svečiai šventę pa
sirinkusius. JAV ir Lietuvos himnų darė dar iškilmingesnę ir smagesnę.
Ambasadorius Vygaudas Ušac
giedojimui vadovavo Laura Rukšėnaitė ir Lina Beržinskaitė, bet him kas, kaip visuomet, kalbėjo taikliai
nus nuoširdžiai giedojo visi šventės ir išsamiai, primindamas kiekvieno
lietuvio, gyvenančio už Lietuvos ribų,
dalyviai.
pareigą būti ambasadoriumi savo
tėvynei. Jis taip pat papasakojo apie
ambasados pastangas skatinti ame
rikiečių verslą bei investicijas Lie
tuvoje, kad lietuvių tauta greičiau
atsistotų ant kojų ekonomiškai ir
būtų patraukli svetur gyvenan
tiems lietuviams —jie norėtų grįžti į
tėvynę. Ambasadorius niekuomet
nekalba pernelyg ištęstai, todėl pub
likos išklausomas su dėmesiu ir
nuoširdumu. Jo kalba buvo palydėta
gausiais plojimais.
Tęsiant šventės iškilmingąją
dalį, buvo pagerbta ilgametė telkinio
gyventoja, kultūrininkė, visuomeni
ninke, lietuviškų sekmadieninių ra
dijo programų vadovė Aldona Stempužienė, kuriai šių metų pradžioje
Lietuvos Respublikos gen. konsulate
Čikagoje LR prezidentas Valdas
Adamkus įteikė apdovanojimą „Už
nuopelnus Lietuvai". A. Stempužienė trumpai pasidalino savo įspū
džiais iš apdovanojimo iškilmių ir
Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas
išreiškė padėką ne tik Lietuvos pre
Ušackas sutinkamas Cleveland Hopzidentui, bet visiems Cleveland lie
kins International oro uoste. Jam gėles tuviams, ypač tiems, kurie ištikimai
įteikė Kaja Kijauskaitė.
klausosi jos radijo programų.
V. Stankaus nuotr.
Taip pat buvo pagerbta ir kita
šio telkinio žymi lietuvė, pedagogė,
Prasmingą invokaciją perskaitė šiemet laimėjusi JAV LB Švietimo
Dievo Motinos parapijos klebonas tarybos premiją — Vida Bučmienė,
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Jis įteikiant jai premiją ir Švietimo
dėkojo Aukščiausiajam už Lietuvos tarybos pirmininkės Dalilės Polilaisvę, prašė laiminti jos rytojų ir kaitienės sveikinimus.
globoti visus Lietuvos vaikus, tiek
Šventėje įteiktos premijos ir
tėvynėje, tiek gyvenančius plačiame jaunimo patriotinės poezijos kon
pasaulyje.
kurso laimėtojams.
Iškilmingajai šventės daliai pa
Neapsieita be sveikinimų šios
šventės proga. Juos perskaitė Cle sibaigus, po trumpos pertraukos,

Cra.ndies šokėjai atiiKe programa -B Cleveland apylinkės ruoštoje Lietuvos
Nepriklausom v De s s.eniėje.
V. Stankaus nuotr.

sceną užpildė tautinių šokių ansam
blio „Grandis" jaunimas, kuriam
vadovauja Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, mokytojos yra Vida
Brazaitytė ir Rėdą Ardytė-Pliūrienė, o baletmeisteris — Gintaras
Grinkevičius. Programą atliko jau
nimo ir veteranų ratelių šokėjai.
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Rimas Kasputis.

V. Stankaus nuotr.
Šokis keitė šokį — vienas už
kitą smagesnis, žaismingesnis, jud
resnis, o publika negailėjo delnų ir
energingai šokėjams plojo.
Linksmąją šeštadienio vakaro
šventės dalį užbaigė detroitiškis
Rimas Kasputis su savo orkestru.
Publika dar ilgai šnekučiavosi, šoko
ir maloniai bendravo.
Antroji šventės diena, sekma
dienis, pradėtas 8 vai. r. specialia
programa A. Stempužienės vedamo
je „Tėvynės garsų" radijo laidoje.
9:45 v. ryto prie Laisvės paminklo,
esančio Dievo Motinos parapijos
aikštėje, prie bažnyčios, buvo pakel
tos vėliavos. Mišias Dievo Motinos
šventovėje aukojo klebonas kun.
Gediminas Kijauskas, SJ, pasakęs ir
progai pritaikytą, jautrų pamokslą.
Nuostabiai, kaip visada, giedojo
,,Exultate" choras, vadovaujamas

DETROIT, Ml
•••'•••-••'-•••--

Velykos Šv. Antano parapijoje
Velykų sekmadienį, balandžio
16 d., Prisikėlimo šv. Mišias Šv.
Antano bažnyčioje aukojo ir pamoks
lą pasakė klebonas kun. Alfonsas Babonas. Įspūdingai giedojo parapijos
choras, vadovaujamas muz. Stasio
Sližio. Ypač pakiliai skambėjo „Links
ma diena mums nušvito", net choro
ir maldininkų balsai kilo į dangų.
Vyko procesija aplink bažnyčią, ku
rioje dalyvavo aukų rinkėjai ir pa
sipuošę mažieji vaikučiai. Skaitinius
skaitė Bronius Valiukėnas.
Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susirinko parapijos salėje. Velykas

muz. Ritos Kliorienės. Šis choras yra
žinomas ne tik Amerikoje, bet ir
Lietuvoje, o Cleveland lietuviai juo
vertai didžiuojasi.
Šv. Mišios buvo aukojamos ir
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.
Mišių metu giedojo parapijos choras,
vadovaujamas Marytės Hudgins.
Cleveland lietuviai, dalyvavę
Lietuvos Nepriklausomybės švenčių
iškilmėse, jų dar ilgai nepamirš.
Tiek LB Cleveland apylinkės valdy
ba, tiek šio telkinio tautiečiai yra
nuoširdžiai dėkingi programos da
lyviams, ypač svečiams: amb. V.
Ušackui, „Grandies" ansambliui ir
R. Kaspučiui.
Viktoras S t a n k u s

švęsti visuomet smagu. Net jei ne sveikino vieni kitus, daužė mar
namuose, net jei ne su artimais gučius ir vaišinosi skaniais Velykų
žmonėmis. Dalyvių visuomet laukia valgiais. Nuotaika pakili, šeimyniš
Šv. Antano parapija. O „Antaninėje" ka. Buvo linksma ir smagu paben
visuomet smagu, linksma, visada drauti su parapijiečiais ir draugais
galima draugų arba bendraminčių taip, kad pora valandų labai greitai
prabėgo. Atsisveikinę, vieni ėjo pietų
susirasti.
Taigi ir šiemet Velykos „Anta į svečius, o kiti — namo toliau švęsti
ninėje" buvo smagios. Kun. Alfonsas Velykų švenčių. Visi dėkojame mūsų
Babonas, šeimininkė Pranciška Te- mielam klebonui kun. Alfonsui
levičienė ir parapijos moterys pa Babonui už jo nuoširdumą, rūpestį,
ruošė daug gardžių patiekalų ir skanius pusryčius, progą pajusti tar
pyragų. Tai buvo klebono vaišės. Jis pusavio ryšį ir parapijos dvasią.
net numargino visiems daugybę
Regina Juskaitr-Svobienė
margučių. Dalyviai džiaugsmingai
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Tik šeštadienio 'aidą reguliariu paštu
Metams $68 00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Administratorius - Vytas Paškus
administracija@draugas org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
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Opozicijos priedermė
uždegti šviesą ir
apšviesti netvarką
ANDRIUS KUBILIUS
Opozicija parodė,
kas realiai yra valdžioje
Opozicijos iniciatyva paaiškėjo,
kaip supuvusi yra valdančioji koali
cija ir kiek intrigų, apgavysčių ir
išdavysčių joje yra. A. Paulauską jo
partneriai paprasčiausiai išdavė.
Opozicijai pavyko visuomenei
parodyti, kas realiai vyksta valdan
čiojoje daugumoje. Pasimatė visos
šiukšlės. Norint apsivalyti visų pir
ma reikia pamatyti visas šiukšles. O
norint tai padaryti, reikia uždegti
šviesą. Opozicijos priedermė demok
ratinėje valstybėje ir yra būtent
tokia — uždegti šviesą ir apšviesti
valdžios sukeltą netvarką, apgavys
tes ir kitokias šiukšles, kad galų
gale rinkėjai apsispręstų, ar jie nori
apsivalyti, ar jiems tinka tokia net
varka.
Galų gale pamatėme ir tai, kas
realiai vyksta Darbo partijoje. Jau
ne tik Lietuva, bet ir pati Darbo par
tija pradeda suprasti, kokių prob
lemų ir kiek žalos ne tik Lietuvai,
bet ir pačiai Darbo partijai pridaro
Darbo partijos vadovas Viktoras
Uspaskichas. Darbo partijos sveiki
mas ir narių pasirinkimas, su kuo jie
— su Viktoru Uspaskichu ar su
Lietuva taip pat būtų naudingas.
Darbo partija šią savaitę
pa
demonstravo, kad yra sunkiai bevaldomas intrigų kamuolys, kuri, atro
do, nelabai žino, ko aplamai nori.
Teiginiai, kad Darbo partija šią sa
vaitę pasiekė daugiau valdžios,
mano įsitikinimu, yra menkai pag
rįsti, nes iš noro imti valdžią ir
premjero postą liko tik vienas pos
tas — V. Uspaskicho draugą ir ben
dražygį (A. Paulauską) pakeitė ki
tas V. Uspaskicho draugas (V. Muntianas). Darbo partija atsiskleidė
kaip intrigų ir išdavysčių partija.
Kaip sakoma, — tą ir reikėjo įro
dyti.
Visiškai nepagrįsti samprotavi
mai, kad opozicija nieko nepasiekė.
Bodamas opozicijoje negali tikėtis
kokių nors postų. Opozicija valdan
čiajai daugumai parodė savo jėgą ir
pasiekė svarbiausią rezultatą — pa
rodė kas realiai vyksta valdžioje,
koks tai yra apgavysčių ir intrigų
kamuolys. Lietuvos žmonės privalo
matyti realų vaizdą, kiek jis gali bū
ti nemalonus. Šiukšlės bado akis,
bet tik toks yra kelias į apsiva
lymą.
Opozicija ir toliau aktyviai vyk
dys savo pareigas ir kels visas val
džios negeroves į viešumą. Mums
daug kas nepatinka Vyriausybės
darbe, pvz., sveikatos apsaugos sis
temoje, ir ministrai tegul negalvoja,
kad jų gyvenimas gali būti ramus,
kad jų nelaukia žmonių nepasiten
kinimą atspindinčios interpeliacijos
ar nepasitikėjimai.
Lygiai kaip Seimo Vadovybė
neturi tikėtis, kad mes užmiršime
Seimo privilegijų ir tarnybinių pikt
naudžiavimų skandalus. Ir tai, kad
šioje Seimo valdyboje nebuvo suge
bėta patvirtinti mūsų paprastų, bet
efektyvių ir būtinų sprendimų,
kovojant su išsikerojusiomis blogy
bėmis, akivaizdžiai demonstruoja,

DANUTE BINDOKIENE

Gynybos sekretoriaus
gynimas

Lietuva neturi
nusileisti Rusijos
grasinimams

amsūs karo audros debesys
kaupiasi virš Irano. Kasdien
gausėja Irake žuvusių Ame
rikos karių skaičius. Afganistane
amerikiečiai taip pat nuolat akis
akin susiduria su mirtimi. Tad,
atrodo, apie naujus karinius su
sidūrimus nenorėtume girdėti
bent iki kito tūkstantmečio pra
džios. Deja, šiuo metu ne Iranas,
Irakas, Afganistanas ar kuri kita
pasaulio šalis paskendusi „karo
dūmuose", bet Amerikos sostinė —
Washington, DC! Tai kas gi ten ka
riauja?
Frontas pasidalinęs taip:
vienoje pusėje būrelis JAV atsar
gos generolų, kitoje linijos pusėje
— valstybės gynybos sekretorius
Donald Rumsfeld ir jo karščiausias
gynėjas, JAV prez. George W.
Bush. Pastarasis kasdien vis at
randa progų pareikšti, kaip tvirtai
pasitiki savo kabineto nariu, ir
jam metami kaltinimai yra gryna
nesąmonė: galbūt per visą Ame
rikos istoriją nėra buvę tokio su
manaus ir visapusiškai tam darbui
tinkamo, kaip Donald Rumsfeld!
Nepaisant tų kelių generolų
kaltinimų, kad gynybos sekretoriui
trūksta paprasčiausios nuovokos
apie karo eigą, prezidentas tiesiai
šviesiai pasakė: „Tik aš esu šio
reikalo sprendėjas, ir tik aš spren
džiu, kas yra geriausia". Prie tų
žodžių nieko negalima nei pridėti,
nei atimti. Juk maždaug taip iš
sireikšdavo ir senų laikų monar
chai: „I have spoken!" (Aš pasa
kiau!) — taigi diskusijos baigtos. O
ką į visa tai pats gynybos sekreto
rius? Antradienio spaudos konfe
rencijoje jis tik kukliai pareiškė:
„Nieko nėra nepakeičiamo..."
Prisiminus, kad gynybos sek
retorių kaltina ne šiaip sau „kaimo
bernužėliai", bet asmenys, kurie
turėtų žinoti, ką kalba, kyla rū
pestis, kas atsitiktų, jeigu prezi
dentas sumanytų Irako karą
pakartoti Irane? Penki atsargos
generolai tvirtina, kad D. Rums
feld visiškai nekreipęs dėmesio į jų
patarimus apie karo Irake eigą, dėl
to dabar viena problema veja kitą
ir niekas nedrįsta spėlioti, kada
pagaliau Amerikos kariai galės
grįžti namo, kada Irake, siūbuo

Lietuvos Vyriausybė jokiu būdu
neturi nusileisti Rusijos grasini
mams dėl „Mažeikių naftos" dėl šių
motyvų:
Nacionalinio saugumo intere
sai pagal įstatymą ir sveiką protą
yra aukštesni už visus kitus. Krem
liui Mažeikių įmonės kontrolė rei
kalinga ne tiek dėl ekonominių, kiek
dėl politinių tikslų, be kita ko, ir dėl
politinės įtakos išlaikymo Lietuvo
je.
„Mažeikių nafta" yra Lietuvos,
tuo pačiu Europos Sąjungos įmonė,
kurios akcijų apyvartos Rusija
negali suvaržyti kitaip, kaip teismo
sprendimu ES teritorijoje.
Vyriausybei įsigijus įmonės ak
cijas iš „Jukos" nuo pirkimo sutar
ties įsigaliojimo Rusijos skolų rei
kalavimai toliau galioja „Jukos" ,
bet nustoja galioti „Mažeikių naf
tai" ir jos savininkei Lietuvos vals
tybei (Vyriausybės asmenyje).
„Mažeikų naftą" perimantis

pirkėjas naftos tiekimo sąlygas užsi
tikrina pats. Tai nėra Lietuvos val
stybės, kuri jau tampa nebe sa
vininkė, atsakomybė. Absurdiška
galvoti, kad pirkėjas mokėtų milijar
dus litų už įmonę, kuri neturėtų ap
sirūpinimo žaliavomis ir veiklos per
spektyvos. Pavyzdžiui, Kazachijos
įmonės naftos mainų su „Statoil"
pastarojo yra viešai patvirtintos.
Vyriausybės atstovas neturi
niekur vykti aiškintis naftos tieki
mo garantijų ir jokiu būdu ne į
Maskvą. Nebent į Varšuvą, ar Astaną. Lenkijos įmonė yra Europos
Sąjungos įmonė, Lenkija yra strate
ginė Lietuvos partnerė, strateginė
JAV partnerė, todėl kaip pirkėjas
turi dar ir geostrateginį pranašumą.
Kodėl reikia tikėti Maskvos grasini
mams, kad ji tokiam stambiam
ES vartotojui taikys naftos bloka
dą? Kad Lenkijos įmonė nebus

kad šiai valdančiajai daugumai
patogu gyventi nešvaroje ir privi
legijose. Jeigu ir kitą savaitę mes
matysime tokį pat problemų vilki
nimą, turėsime ką pasakyti apie
naujojo Seimo pirmininko suge
bėjimus. Valdančioji dauguma tegul
nesitiki, kad šias temas mes už
miršime ir privilegijos (ne tik Seime)
liks galioti.
Aklavietė,
kuri naudinga Kremliui
„Mažeikių naftos" akcijų par
davimo procese Vyriausybė atsidū
rė aklavietėje, kuri naudinga Krem
liui. Vienintelis klausimas — ar
sąmoningai, ar per žioplumą? Jeigu
A. Brazauskas su K. Daukšių savo
neveiklumu į Lietuvą atvesdins
Kremliaus „Rosneft", pasigailėjimo
jiems nebus.
Jeigu turi tokių planų, tegul jau
šiandien galvoja ne tik apie politinę,
bet ir apie teisinę savo atsakomybę,
kai dėl jų sąmoningo neveikimo
Lietuva patirs milžiniškus ne tik
finansinius, bet ir politinius bei
saugumo nuostolius.
A. Brazauskas jau šiandien turi
galvoti, kad jis Lietuvos istorijoje
gali likti tik kaip „Rosneft" ar kitos
Kremliaus kompanijos atvesdintojas
į Lietuvą. Jeigu paaiškės, kad A.
Brazauskas užsikrėtė Schroeder sin
dromu, kuris pasirašė Schroeder —
Putin paktą dėl Baltijos dujotiekio
ir tapo jo valdybos pirmininku, ir A.
Brazauskas planuoja
pasirašyti
Brazausko — Kremliaus paktą dėl
MN ir po to dar gal tapti ir „Rosneft"
valdybos nariu, tai tegul jau šian
dien prisimena garsųjį Maišiagalos
memorandumą.
A. Brazauskas galvoja, kad ge
riausia būtų pasiduoti Kremliaus
šantažui, dėl naftos tiekimo atsi
klaupus ant kelių kalbėti su Krem
liumi. Tai yra pats beviltiškiausias
kelias. Mes dėsime visas pastangas,
kad apgintume Lietuvą nuo tokių A.
Brazausko asmeninių klaidų.

T

jančiame ant" pilietinio karo
slenksčio, įsiviešpataus bent apy
tikrė taika. Tik kodėl tie išmintin
gi generolai taip ilgai laukė su
savo kritika ir reikalavimu, kad
gynybos sekretorius pasitrauktų iš
pareigų? Jeigu jis tikrai darė pavo
jingas klaidas karo pradžioje (ar
jam oficialiai pasibaigus), dėl ko jie
tuo metu garsiai nešaukė, nepas
kelbė ir nereikalavo tų klaidų ati
taisymo, laukdami, kol visas rei
kalas iki ausų įklimpo į kruviną
purvą?
Holywood filmų kūrėjai, jeigu
kuris filmas sulaukia geresnio pa
sisekimo, dažnai ryžtasi jame vaiz
duojamus įvykius pratęsti, tikėda
miesi tokios pat sėkmės (ir dau
giau pelno). Taip gauname dar vie
ną porą „naujai nublizgintų senų
batų" su viltingai prikergtu skai
čiumi „II". Deja, tie tęsiniai retai
prilygsta originalui ir greitai iš
kino teatrų perkeliami į mažus TV
ekranėlius. Daugelis Amerikoje su
pagrindu
būgštauja, kad Washington, DC, ruošiasi „Irakas IT
premjerai. Šį kartą Irane. Jeigu ne
.juodasis auksas", plaukiantis iš
šios šalies ir taip reikalingas naf
tos ištroškusiai Amerikai, ko gero
bombos ir raketos jau būtų kritu
sios ant Irano įmonių, gaminančių
branduolines medžiagas. Nors Ira
nas tvirtina, kad jos bus naudo
jamos tik taikos reikalams —
branduolinėms jėgainėms elektros
energijos gamybai, bet vargiai
tokiais žodžiais kas galėtų tikėti,
prisiminus Irano, ypač jo naujojo
prezidento, nuomonę apie JAV bei
apskritai vakariečius. Netiki tais
žodžiais ir prez. Bush. Nors dar at
virai nėra pasisakęs, kad JAV
pasiruošusi karo žygiui prieš Ira
ną, bet užuominų buvo pakanka
mai. Antra vertus, Iraną JAV pre
zidentas jau seniai yra priskyręs
„blogio imperijų trejetui", tad nėra
ko stebėtis jo dabar sustiprėjusiu
priešiškumu, kai Iranas paskelbė
tikrai jau „įstojęs į branduolinių
valstybių klubą".
Kol kas tarp Tehran ir Washington vyksta tik psichologinis
karas. Jei jis virstų „karštuoju",
kas apgins Ameriką nuo gynybos
sekretoriaus klaidų?

priversta perparduoti „Mažeikių
naftos" Kremliaus susivienijimui
yra didesnė, nei Kazachijos įmonės
atveju.
Jeigu Lenkijos įmonė atsisakytų
pirkti MN, pirmenybė prieš Rusijos
įmonę turi būti atiduodama Kazachų
įmonei.
Galima daryti prielaidą, kad po
„Mažeikių naftos" pardavimo Len
kijos arba Kazachijos įmonei naftos
tiekimas gali būti laikinai nutrauk
tas. Tokiu atveju Rusija bus kaltina
ma blokada ir susilauks tarptautinio
rezonanso. Bus prisiminta, kad
SSRS — Rusija Mažeikiams yra jau
taikiusi blokadą. Ar Rusija, kuri
siekia tapti PPO nare, kuri rengia
G8 susitikimą energetikos saugu
mo klausimais šių metų vasarą,
gali taikyti tokias sankcijas ir kaip
ilgai?
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KUN. ROBERTAS PUKENIS
Išėjau pažvelgti, Lietuva, kaip
tu atrodai: laukas, kelias, kryžius,
bažnyčių bokštai, apsigaubę dan
gaus lopu. O aplinkui upių vingiai,
ežerai, miškai ir miestų žiburiai. Ga
vėnios varpai atsiliepia aidu mano
sieloj.
r girdi, kaip laukai šlama die
višką simfoniją, kaip žvaigž
dės alma Gavėnios maldą?
Kasmet mes pabandome suvokti tą
didžiąją paslaptį, kurią atskleidė
Kristus prieš du tūkstančius metų.
Ak, kaip norėčiau prisėsti šalia
Kristaus Alyvų sode ir alyvų šakele
paliesti Jo veidą, kruviną ir pra
kaituotą. Kasmet dabar kartojame
Jo kryžiaus kelią maldomis, paveik
sluose nutapome Jo skausmo ir siel
varto akimirkas. Maldos naktimis jis
matė apaštalų baimę, pasimetimą
Didįjį penktadienį, Bažnyčios per
sekiojimus ir visais amžiais neužgęstantį altoriaus aukurą.
O mano krūtinėje blaškėsi šir
dis, besiilgėdama Taboro laimės. Ji
veržėsi tenai į tą kalną, kuriame
Kristus atsimainė, nušvisdamas ne
žemišku grožiu, drabužiai buvo bal
tesni už sniegą. Palaimintoje tyloje
apaštalai nieko daugiau nematė,
išskyrus Jėzų. Čia ir glūdi žmogaus
laimė — į visus įvykius pažvelgti
krikščionio akimis, mąstyti Didžiojo
mokytojo mintimis. Tebūnie ir visas
mūsų gyvenimas — tai veržimasis į
didį kalną, kuriame Petras norėjo
pasistatyti palapines ir pasilikti
amžinai, kad mes dainuotume dai
nas apie krikščioniškąją laimę.
Tačiau Taboro laimė pasiekiama tik
per Golgotos kalno viršūnę. Todėl
Jėzus paėmė kryžių ir ėjo, kad paro
dytų meilę iki galo. Taip, Jis atėjo
išmokyti žmones, kaip gyventi kan
čioje, kaip mylėti Dievą, tėvynę ir
gyvenimą, kaip kovoti ir laimėti. Jo
mokslas grindžia krikščioniškąją
etiką: žmogaus ryšį su Dievu, su
artimaisiais ir priešais. Jis moko
ypatingai kilnaus, nuostabaus, kas
viršija mūsų sąmonę ir vaizduotę.
Kiekvienas tikras krikščionis, pir
miau pakeitęs savo širdį, gali pa
keisti jį supantį pasaulį, atlikti žyg
darbius. Jis parodė pavyzdį kaip
ištverti mirties valandą. Deja, nie
kam mirti nesinori, geriau skubė
kime gyventi. Ir kančioje neužmirški-me svajonių. Dar pažiūrėkime į
Palestinos pilką smėlį, Genezareto
ežerą, Jeruzalės miesto grožį.
ir mūsų tautos skausmas
yra didis, kaip Baltijos jūros
gelmė, galingas laisvės ilge
sys lyg ošianti banga. Gražus lauko
horizontas, nuspalvintas vaivorykš
tės spalvom. Eini, eini, o jis nutolsta.
Taip būna ir žmogui, siekiant tikslo,
atrodo, kad viskas išblėsta, bet vis vien
reikia eiti, kol šaukia sąžinės balsas.
Ir vėl ilgesio genamas aš išeinu
pakeliauti po tėviškę, linkėdamas jai
Gavėnios atgailos ir Prisikėlimo.
Kartoju šventraščio žodžius, ak,
kodėl jūs smerkiat Viešpatį, trokšda
mi Jam antrą kartą mirties: negimu
sios gyvybės žudymu, gyvenimu be
meilės ir aukos, alkoholio tvane?
Tada mes vėl teisiame gyvybės Vieš
patį! Istorija kartojasi: žūsta tauta,
kuri paneigia, išsižada, užmiršta
Dievą. Ir žmogus nužmogėja. Jam
tada sunku ištesėti pažadus, pa
mėgti darbą, knygą, pareigų našta
yra karti O Jėzus paeme kryžių, kad
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ir žmogus mokėtų dirbti, save nu
galėti, savo darbo neužmestų kitam.
Ar tu supranti Kryžiaus kelio stočių
prasmę? Ar per Gavėnią nors kartą
apmąstei Kristaus kančią, kad pas
kui galėtum pajusti Velykų ryto
džiaugsmą?
O kasdienybės tėkmėje suklum
pame, paslystame, apsinešame dul
kėmis, bet žmogaus didybė atsisklei
džia jam pakilus, atsiprašius, atlei
dus, dovanojus kitam, kad ir Vieš
pats atleistų tau ir man pačiam. Ko
kios buvo šventos mūsų motulės,
kurios mokė vaikus gerumo, šilumos
ir dangiškojo Tėvo meilės.
Jėzus sutinka savo Motiną Ma
riją, sustingusią iš alpstančio skaus
mo, jos širdis vaitoja, bet ji nieko
pakeisti negalėjo. „Aš turiu būti dan
giškojo Tėvo reikaluose". Motina
visada lydi savo Sūnų kiekviename
svarbesniame gyvenimo momente.
Ji kartais prabyla ir iš anapus kran
to, kad vaikas sugrįžtų į tikrą kelią.
Žmogau, sapnais netikėkime, bet
regmės ryšys su antgamtiniu pa
sauliu egzistuoja. Ir mirusioji moti
na gali įspėti gyvą sūnų ar dukrą,
kad pakeistų gyvenimą.
rocesija buvo ilga ir sunki. Ta
vo išgydytieji, pavalgydintieji,
iš numirusių prikeltieji buvo
kažkur nuošaly, o kiti dar tyčiojosi —
jei Dievas esi, išsigelbėk pats. Siautė
baisi, šėtoniška audra. Ir mūsų
tėviškės išdraskė kryžius, išniekino
bažnyčias, suvarė į kolchozus, ir už
žėlę gražiausių sodybų takai. Liejosi
ašaros lyg upeliai, kai mus trėmė
gyvuliniais vagonais į Sibirą. Kiti
bėgo į miškus, kiti drebėjo ir nežino
jo, kaip padėti kaimynui, kad ap
sisaugotų nuo čekistų. Tik skausme
žmogus pasirodo, kuo esąs. Lietuva
apsigaubė juoda skara. Velykų ryte
nuimkime drauge mirties šydą, nors
jis ir gilus, toks didelis tėvynės ka
pas.
Toliau einu po kaimus, bet dai
nų nebegirdžiu, nes jos buvo su
šaudytos, o kitos per ilgus metus pri
girdytos. Tačiau vis vien jau pamažu
tėvynė gražėja. Keliai geri, puošia
mos sodybos, vėl prisikėlė kryžiai.
Kaip tas Simonas Kirenietis padėjo
Kristui nešti kryžių, taip ir šiandien
gerieji žmonės prikėlė, atgaivino
pakelių ir sodybų stogastulpius ir
smūtkelius, atvėrėme uždarytas
bažnyčias.
Kristaus pergalės ženklas nuga
lėjo pačią baisiausią totalitarinę sis
temą. Tačiau pasiliko daug žaizdų,
išdraskytų šeimų, nesugrįžusių iš
Sibiro vaikų. O viena dalis, prara
dusi Kristaus meilę, nei Dievui, nei
velniui jie nebetinka. O tau, kuris
savo sielos nepraradai, skiriu gra
žiausius žodžius. Ar prisimeni, ma
žyte, kai per išpažintį šnabždėjau:
buk gera, pamaldi, kad su tavo me
tais augtų ir dorybės dvasinis gro
žis... O tu, broli, būk ąžuolas, tautai
reikia mokytų žmonių. O tu, motina,
sekmadienį sukurki šventę šeimoje,
pabūkite visi drauge. Kiek kartų aš
prašiau jaunimo, kad jis skaitytų
krikščioniškus straipsnius ir kad
augtų Kristaus pažinimo medis —
intelektualinė krikščionybė.
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Velykų ryto procesija Kaune.

listų politikų, kurie darbais įrodytų
ištikimybę idealams, padėtų vargo
žmogui. Veronika, ateik ir nušluos
tyk Rūpintojėliui palinkusią galvą
nuo rūpesčių, nuo skausmo, kurį
suteikia mirštanti tauta. O motina,
tėvynės atgimimas prasideda tavoj
širdy. Pažvelki į Mariją ir ji tave ap
dovanos savo atvaizdu. Moterys pa
maldžios visada yra gražesnės. Daž
nai sapnuoju savo motiną, kuri išėjo
jau seniai, bet negęsta tas ryšys.
Ir kuo toliau, atrodo, kad su dva
sinėmis vertybėmis yra blogiau. Gal
ir vargo per daug, bado akis sociali
nis neteisingumas, nusivylimas, bet,
kas nori dirbti, išsiverčia. Ar daug
yra jaunimo, kuris ruoštųsi ateičiai,
norėtų tarnauti artimui ir padaryti
gera politiniame gyvenime? Deja,
tauta dar nėra subrendusi laisvei,
nes ji dar nesubrendusi amžinybei.
Ji yra paklupdyta įvairiausių poli
tinių skandalų, kurie kyla iš mora
linės krizės. Suklysti yra žmogiška,
bet negalima pasilikti pastoviai
klaidoj, be siekių, be idealo. Vieš
patie, apšviesk jų protą, kad jie
atsistotų naujam gyvenimui. Padėk
ir mums, ir man...
prie aštuntos stoties girdžiu
Rūpintojėlio balsą, kuris ra
mina verkiančias moteris.
Yra daug dar motinų, kurios auko
jasi ir myli savo Šeimą, ir dega
meilės, ramybės ir gerumo ugni
akuras. Jos eina keliais aplink ste
buklingų Šventovių altorius ir
siunčia Marijai maldas, o Viešpats
jas ramina...
Nežinau, kiek kartų Lietuva
suklupus buvo, bet ją prikėlė kara
lius Mindaugas, Vytautas Didysis, ją
šaukė į kovą kunigas Antanas
Mackevičius ir degė sukilėlių laužai.
Ją prikėlė 1918 m. tie kaimo ber
nužėliai, apgindami Vasario 16-osios
aktą. Tauta neišsigando ir kovo 11
barikadose. Visada atsirasdavo sūnų
ir dukrų, kurie atiduodavo gyvybę,
kad motina tėvynė gyventų.
O šiandien svarbiausia kova yra
už žmogų, kad jis susigrąžintų
tikėjimą, meilę ir viltį. Jis vėl karto
ja, vaitoja, verkia, kaip sunku pakil
ti. Ir aš klupau į purvą, ir aš gai
liuos, Gavėnios violetinėj spalvoj
paskendęs. Tačiau gražiausios rožės
O Viešpatie, koks liūdnas tėvy išauga žemės purve. Tau dainuoju il
nės veidas. Kokia politinė suirutė gesio giesmes. Tik Tu pakilęs, Kris
užvaldė mus. Kurie vakar keikė Ne tau, pažvelki i mane. aš dar norėsiu
priklausomybes kovotojus, šiandien paklausti Tavęs. Kokia bus kiek
vieno iš mūsų amžinoji dalia 9 Ar
dalinsis Europos Sąjungos pinigus
O daug žmonių nebemąsto arba ne Velykų vakarą man leisi eiti šalia
bežino, ką daryti arba trūksta idea- kaip Emauso keleiviams. Maldauju
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visada, kai gęsta vakaras, skausmin
gai mesdamas šešėlius, pasiliki su
mumis, Viešpatie.
dar man stovi akyse nuplėšti
Kristaus rūbai. O kokia krū
tinė ir jos šiluma, degančios
rankos, tyros akys. Žmonės, sus
tokite juodam kely. Jie vėl plėšia
krikščioniškos kultūros rūbus. Kos
mopolitai, nesigėdindami savo moti
nos, vis labiau užleidžia televizijoj
porno vaizdus, laikraščiuose bana
lybes. Jie vėl kala Kristų ant kry
žiaus. Žodžių nerandu. Jums bus
baisu be Dievo, jūs išprotėsite. Ne
išduokite meilės, neišdraskykite lai
mės židinių, kad paskui kruvinom
rankom nereikėtų rinkti laimės šu
kių. O juk reikės atsiskaityti mirties
akivaizdoje. Mirtis nuplėš mūsų rū
bus ir liksime nuogi. Tada jau viskas
bus tas pats, kas buvo karališkai
apsirengęs, o kas kukliai. Palydės
tenai tik geri darbai ir mintys, ir
sąžinė.
Sustojau Kryžių kalne prie lietu
viškos Golgotos, kuri primena
Kristaus mirtį ir mūsų tautos kan
čios epopėją. Užtemo saulė, sudre
bėjo žemė, paliudydama Dievo mirtį.
Jį nuėmė nuo kryžiaus, kad Marija
taptų pieta. Sustingo jos širdis,
turint negyvą sūnų ant kelių.
Tačiau žolė neužžėlė ant Dievo
kapo. J i s , prisikėlęs ir amžinai
gyvas, eina istorijos vieškeliais ir
tebeveikia pasaulyje. Jo asmuo ats
kleidžia žmogaus paslaptį, jo didybę
ir pašaukimą nemirtingumui. Jis
yra vienintelis religijos įsteigėjas,
nugalėjęs mirtį. Tas mums suteikia
prasmę gyventi, o Bažnyčiai am
žinumą iki pasaulio pabaigos, ne
paisant mūsų žmogiškų klaidų, silp
numo, krikščionių susiskaldymo.
Tavo žodžiai, Viešpatie, prabyla
iš paslaptingos tylumos ir rodo kelią
prie amžinos šviesos. Tavo lūpos am
žiais kartos: „ateikite visi, kurie vargs
tate ir prislėgti, aš jus atgaivinsiu".
Sugrįžkite visi į svajonių Baž
nyčią, kurioje išsipildo tautos, tavo ir
mano lūkesčiai. Ar girdi Aleliuja?
Tarp žemės ir dangaus Jis stovi ir
laimina pasaulį, bet tu atverk jam
sielą, kaip langą ryto spinduliams, ir
bus mūsų gyvenime šviesu.
Norėtųsi bėgti, kaip tiems apaš
talams Jonui su Petru, prie kapo ir
tą drobę paėmus, ašarom nušluostyt
Jėzaus kojas, kad jis palaimintų
mūsų Nemuno šalj. Girdžiu Velykų
ryte galingą varpų gaudesį, kurį
atbudusi žemė pakartoja savo gel
mėse: Aleliuja'
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Kas naujo lietuvių kalboje?
ANTANAS KLIMAS
Lietuvių kalba yra paveldėjusi
beveik visą savo pagrindinę sandarą
(struktūrą) iš indoeuropiečių (ide.)
prokalbės. Lietuvių kalbos garsai,
gramatikos lytys (formos), kirčiavi
mas, sintaksė, žodžių daryba ir pag
rindinis žodynas yra paveldėti —
vienaip ar kitaip — iš ide. prokal
bės. Todėl garsus vokiečių kalbinin
kas prof. dr. Paul Schmidt yra siūlęs
baltų kalbas, ypač lietuvių kalbą,
laikyti pagrindiniu rekonstruojamos
ide. prokalbės šaltiniu.
Tačiau visos kalbos keičiasi, at
siranda naujų formų, naujų reikš
mių, naujų žodžių. Ir lietuvių kalba
per tuos 4,000 metų, išsiskyrusi iš
ide. prokalbių išvystė kai kuriuos
naujus kalbos reiškinius. Mes čia
tuos svarbiausius naujus lietuvių
kalbos diegus ir paminėsime.
1. Tik lietuvių kalba išvystė
vieną visiškai naują veiksmažodžio
laiką — būtąjį dažninį laiką su for
matu — d a —būdavau, eidavau,
dirbdavau ir t.t Šio laiko pagrin
dinis formatas (priesaga) — da —
yra dar neišaiškintos kilmės, nes
šio laiko galūnės (— au, — ai, — o;
— ome, — ote, — o) yra lygiai
tokios, kaip ir būtojo kartinio laiko.
2. Su būtojo dažninio laiko atsi
radimu išsivytė ir naujas veikiama
sis būtojo dažninio laiko dalyvis:
būdavęs, eidavęs, dirbdavęs ir
t.t Taip pat ir būtojo dažninio laiko
padalyvis: būdavus, eidavus, dirb
davus ir t.t.
Norisi čia pat priminti: lietuvių
kalbos būtasis dažninis laikas neturi
neveikiamojo dalyvio. (Teoriškai kal
bant, šis dalyvis galėjo būti toks: * būdatas, *eidatas, *dirbdatas ir t.t.)
3. Labai įdomi lietuvių kalbos
gramatinė kategorija yra pusdalyvis: būdamas, eidamas, dirbda
mas ir t.t. Tai irgi yra lietuvių kal
bos naujovė, kurios neturi nei viena
kita ide. kalba. Ir šiuo atveju, kaip ir

su būtuoju dažniniu laiku, lietuvių
kalbos pusdalyvio priesaga —da—
yra dar vis neišaiškintos kilmės. Net
niekam nepavyko įrodyti, kad ši
„dalelė" —da— yra ta pati, ran
dama ir būtajame dažniniame laike
ir pusdalyvyje.
Reikia čia, manau, paminėti,
kad lietuvių kalbos pusdalyvis ne
turi savo laiko: jis „paima" laiką iš
kito (pagrindinio) sakinio veiks
mažodžio.
4. Tik lietuvių kalba susikūrė
kitą naują dalyvį: vad. reikiamybės
d a l y v i s su galūne — inas: būti
nas, dirbtinas, skaitytinas ir t.t.
Reikia čia pat pastebėti, kad ne
visi lietuvių kalbos veiksmažodžiai
gali turėti reikiamybės dalyvį. Jo
neturi sangrąžiniai veiksmažodžiai
(lyti, snigti, temti...)
5. Gal pati svarbiausia lietuvių
kalbos gramatikos naujovė, ran
dama tik lietuvių kalboje, yra lietu
vių kalbos liepiamosios nuosakos
galūnė — ki:
būki! eiki! dirbki!
būkite! eikite! dirbkite!
būkime! eikime! dirbkime!
Šios galūnės kilmė yra irgi dar
neaiški. Viena hipotezė eina taip to
li, kad laiko šią liepiamosios nuo
sakos galūnę kilusią (paskolintą) iš
kažkurios ugro — finų kalbos. (Ugro
— finų kalbos yra suomių, estų,
lybių, vengrų ir t.t)
Čia suminėtomis penkiomis
naujovėmis lietuvių kalba skiriasi
nuo visų kitų ide. kalbų.
Ir žodyne lietuvių kalba turi
tam tikrą skaičių žodžių, kurių
nerandame jokioje kitoje ide. kalbo
je. Mes čia paminėsime tik du.
Beveik visi naminių gyvulių pava
dinimai yra kilę iš ide. prokalbės, bet
kiaulė dar vis neturi etimologijos (=
neaiški kilmė).
Gerokai skiriasi ir pilvas, kuris,
galvojama, yra tos pačios šaknies
kaip pilti, tik neaišku, ką senieji
lietuviai į pilvą pildavo...

Martynas iškinkė arklius, paleido pasiganyti,
juolab, kad aplink žolės pakako. Šeimyna valgė ne
daug, nes visų nervai buvo įtempti, juodų minčių
dėl neaiškios ateities prislėgti, buvo praradę ape
titą, nusiminę liūdėjo ir tarp savęs beveik nekal
bėjo. Po vakarienės, užsikapstę šiauduose, tylėda
mi gulėjo vežime. Martynas dar nesiruošė miegui,
jam rūpėjo persikėlimas per upę.
uo upės kilo rūkas, atvėsus naktį orui, van
duo garavo, balta migla bevejame ore užgulė
krantus ir matomumas buvo tik per metrą. Mar
tynas dar kartą nuėjo pasižvalgyti po pakrante, ar
kur nepamatys žvejo valties, ar kelto, bet iš
vaikščiojęs visą valandą tirštame rūke pirmyn ir
atgal, neaptiko nė pusės valties, nei rąstgalio.
Labai nusiminęs sugrįžo ir, pasiklojęs šiaudų po
vežimu, atsigulė, bet iš karto užmigti nepavyko —
aidėjo šūviai, sprogimai drebino žemę. Užmigo tik
po vidurnakčio, nuovargis užvaldė, juk visą mielą
dienelę kratėsi vežime.
Užmigo, tik ne visi. Jonukas, gulėdamas su rū
bais šalia motinos, apsimetė miegąs. Berniukas
gulėjo ir žiūrėjo į žvaigždėtą dangų, o jo visos min
tys buvo namuose. „Kas karves pamelš" — mąstė
jis, susirūpinęs namais. — Jos, vargšelės, nemelž
tos stovi lauke ir laukia šeimininkės..."
Jonukas apie pusvalandį gulėjo tyliai, nejudė
damas ir, kai galutinai įsitikino, kad mama, sese
rys užmigo ir po vežimu pasigirdo tėvo knarkimas,
pakėlė galvą, apsidairė. Šeimyna, miegodama ra
miai alsuoja, pats laikas lipti iš vežimo. Po kojomis
pajutęs žemę, apėjo vežimą iš kitos pusės, kur iš
krašto miegojo Vanda, nežymiai patempė ją už ka
sos. Mergina išgąstingai kilstelėjo galvą ir išplėsto
mis akimis sužiuro į brolį, nakties šešėlių ap-
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BAIGIASI PERUKŲ GADYNE
Prieš 300 ar daugiau metų ne
vien Didžiosios Britanijos a u k š 
tuomenė, bet ir kitų Europos valsty
bių kilmingieji dėvėjo perukus, ku
rie juos išskyrė iš eilinių gyventojų.
Tie dirbtiniai (dažniausiai baltos
spalvos) perukai seniai išėjo iš m a 
dos, tačiau juos dar vis dėvi Anglijos
teisėjai ir advokatai teismo sesijose.
Tai ne vien tradicija, bet ir įsitikini
mas, kad perukai „sulygina ir la
biau prityrusius, ir jaunesnius ad
vokatus, suteikia jiems d a u g i a u
autoriteto".
Tačiau pasigirsta vis d a u g i a u
balsų, kad 17-ojo šimtmečio tradici
jai nėra vietos 2 I - a m e amžiuje ir
perukai turėtų iš teismo rūmų pra
dingti, kaip dingo „žąsies plunksnos
rašikliai ir riterių šarvai". Be to, pe
rukai, gaminami iš arklio uodegos a r
karčių, yra nepatogūs, kutena galvą,
greitai suprakaituoja ir yra palygin
ti brangūs: paprastesnis kainuoja apie
2,000 dol., o įmantriau sušukuotas
(juos dažniausiai dėvi Aukščiausiojo
teismo teisėjai), net iki 4,000 dol.
Anglijos teisininkų
sąjungai
priklauso apie 120,000 advokatų ir

SKRIAUDŽIAMA UNDINĖLE
Turistai, atvykę į Kopenhagą,
būtinai stengiasi aplankyti garsiąją
„Undinėlę", klūpančią ant a k m e n s
jūroje netoli kranto. Ji simbolizuoja
Hans Christian Andersen pasakos
„Mažoji undinėlė" heroję, k u r i ,
pamilusi princą, norėjo tapti moteri
mi, bet už savo troškimą „turėti
kojas ir vaikščioti žeme", turėjusi
brangiai, net savo gyvybe, užmokėti.
Pasaka apie jūros valdovo dukterį
sukurta prieš maždaug 300 metų, o
1913 m., pagal Danijos skulptoriaus
Edvard Eriksen projektą, buvo pa
gaminta 5 pėdų aukščio „ U n d i 
nėlės" statula.
Nuo to laiko traukia ne tik tu
ristus, bet ir vandalus. „Undinėlei"
buvo n u m u š t a galva, n u d a u ž t o s

TOS JUODOS AKYS
Apsakymas
ONA MATU IZAITĖ
Nr.6
gaubtą.
— Tyliau, — pašnibždomis perspėjo ją
Jonukas, — pažadinsi tėvus. Noriu tau pasakyti,
kad aš bėgu namo...
— Ir aš su tavimi, — nedvejodama sutiko bėgti.
Ji atsargiai išsiropštė ir guolio ir lengvai nušoko
ant žemės.
ėvas po vežimu sapne blaškėsi ir murmėjo:
„Šalin! Eik, šalin! Nenoriu matyti tavo juodų
akių! Dieve, kiek laiko tu mane varginsi?.."
Brolis ir sesuo, išgirdę tėvo balsą, pritūpę
apmirė. Kai jis aprimo, Vanda pakuždėjo:
— Tėvas vėl kliedi juodomis akimis. Bėgame,
kol rusai nepasirodė.
Rytuose jau švito, danguje blėso žvaigždės,
pievas, laukus dengė balkšvas rūkas. Nemuno van
denys tyliai plaukė, nešdami karo nešvarumus,
bangelės šiaušėsi, skalaudamos smėlėtus krantus.
Nuo to sunkaus su neaiškia ateitimi laiko
praėjo daug metų...
Martynas merdėjo. Jo atmintyje įvykiai
keitėsi, kaip kino kadrai. Jam atrodė, kad visa tai
buvo ne su juo, tai nėjo gyvenimas, o slogus sapnas
ilgas, baisus...
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teisėjų. Didžioji jų dalis mano, kad
laikas a t s i k r a t y t i šia viduramžių
liekana, nors kai kurie visgi tvirtina,
kad tai „brangi britų tradicija ir
b ū t ų n u s i k a l t i m a s ją pakeisti".
Sprendimas gali būti padarytas ne
t r u k u s po to, kai teisininkų sąjungai
balandžio mėnesį pradės vadovauti
Nicholas Phillips, kuris yra labiau
modernių pažiūrų.
ChTr.

rankos, ji buvo apipilta dažais, van
dalai ruošėsi statulą išsprogdinti, o
turistai stengiasi su j a nusifotogra
fuoti. Kadangi „Undinėlė" yra paly
ginti netoli kranto ir lengvai pa
siekiama, pasistojant ant cemen
tinių pastolių, ji nuolat „apgulta tu
ristų", taip, kad kitiems net sunku
statulą pamatyti. Miesto savivaldy
bė ir Kopenhagos parkų vadyba ap
gadintą statulą greitai sutaiso,
nuvalo, bet, atrodo, netrukus bus
imtasi griežtesnių priemonių „Un
dinėlei" apsaugoti ir nuo mylinčių
turistų, ir nuo kenksmingų vandalų
— šiemet numatoma statulą per
kelti keletą metrų toliau nuo kranto,
kad ji būtų sunkiau pasiekiama.
ChTr.

Prieš akis atsivėrė gili, plati duobė, pilna
lavonų... Senis užsimerkė ir ėmė rankomis mos
tiguoti, varydamas vaizdą nuo savęs...
A p s u n k i n t a sąžinė prašėsi palengvinimo,
atgailos.
Ursula atnešė dubenėlyje vištienos sultinio ir
paragino pavalgyti, bet senis purtė galvą, visaip
priešinosi. Moteris bandė šaukštu jį gulintį pamai
tinti: vieną ranką pakišusi po pagalve, pakėlė senio
galvą, o kita su šaukštu per prievartą pylė sultinį į
jo pražiotą burną. Kelis šaukštus nurijęs, atsisakė
maitinamas.
— Aš sotus, pakaks man, — išlemeno pusgyvis
senis ir atsiduso. Laukiu kunigo.
Ursula, paėmusi dubenėlį, išėjo.
Martynas vėl paskendo prisiminimuose.
itos dienos rytą, sukilusi šeima pasigedo
Vandos ir Jono. Buvo aišku, kad vaikai pabė
go namo, tačiau Martynas neketino pasukti arklių
atgal. Šeima su visa manta, kartu su bėgančiais
vokiečiais, persikėlė per Nemuną ir atsidūrė prūsų
žemėje. Vokiečiai moteris, vaikus, senius paleido, o
visus darbingo amžiaus vyrus surinko ir privertė
kasti gynybinius prieštankinius griovius. Už kelių
savaičių po įnirtingų kautynių rusai apsupo vietovę
ir visus vyrus, dirbusius vokiečiams, paėmė į ne
laisvę. Martynas rusų belaisvių lageryje išbuvo
dvejus metus. Iš lagerio sėkmingai pabėgo ir at
sidūrė Vokietijoje. Valdžia bėglius patalpino į sto
vyklą. Tai buvo laikina viešnagė svetimoje šalyje.
Vėliau vokiečiai visus nepageidaujamus emigran
tus išvarė. Laimei, bėglius priėmė JAV, antraip
būtų reikėję sugrįžti į okupuotą Lietuvą, o rusai
nebūtų bėglių pasitikę su orkestru.
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Bus daugiau.
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LietUVa

padėkos

islandams

Architektas Algirdas Kaušpėdas (k) ir parlamentaras Gintautas Babravičius.
Alinos Ožič (ELTA) nuotr.

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS)
— Lietuvoje ir Islandijoje vasarą bus
surengta akcija, kuria norima padė
koti islandų t a u t a i už tai, jog prieš
15 metų ji pirmoji pripažino a t k u r t ą
Lietuvos valstybę.
„Už drąsų islandų t a u t o s žings
nį 1991-aisiais t u r i m e surinkti apie
300,000 lietuvių dėkingumo parašų,
kadangi maždaug tiek Islandijoje
yra gyventojų", — sakė vienas akci
jos iniciatorių — buvęs Seimo narys
Stanislovas Buškevičius.
Pasak akcijos rengėjų, vėliau šie
parašai sausumos, v a n d e n s bei oro
keliais bus nugabenti į Islandijos
sostinę Reikjaviką.
„Vieniems Islandija y r a tiesiog
103,000 kvadratinių kilometrų ledo
ir ugnies Atlanto vandenyno šiaurė
je. Kitus ši šalis žavi unikalia gamta,
atšiauriu klimatu a r ugnikalnių ir
geizerių gausa. Aš gi m a n a u , k a d ge
riausi Islandijos a m b a s a d o r i a i —
300,000 drąsių žmonių, kuriems tu
rime padėkoti už tai, kad jie padėjo
mums atgauti savo valstybę", — sa
kė akcijos organizacinio komiteto
pirmininkas, „Klajūnų klubo" prezi
dentas Gintautas Babravičius.
Surinkus p a r a š u s , rugpjūčio 12
dieną Vilniuje prasidės beveik savai
tę truksiantis žygis. Planuojama,
kad jo metu dviratininkai kirs Len
kijos, Vokietijos, Danijos, Olandijos,
Belgijos ir Prancūzijos teritorijas.
Iš dviratininkų estafetę perims
triatlonininkas Vidmantas Urbonas,
rugpjūčio 18 dieną pasiryžęs mesti
iššūkį La Manche sąsiauriui. Dau
giau nei 33 km, skiriančius Prancū
ziją ir Didžiąją Britaniją, V. Urbonas

planuoja perplaukti per maždaug
10-12 valandų.
„Islandija pati pirma pripažino
Lietuvos nepriklausomybę, nepabijo
jo ir t a r ė 'taip'. Tikrai malonu, kad
šiame žygyje tilpo ir mano sena sva
jonė perplaukti La Manche sąsiau
ri", — spaudos konferencijoje sakė
plaukikas.
Triatlonininkas žurnalistus tiki
no esantis puikios sveikatos bei for
mos.
Jis teigė, jog pagrindinė kliūtis
plaukiant b u s šaltas vanduo, ne
prognozuojama oro kaita sąsiauryje
bei smarkios srovės. Vandens greitis
čia siekia 6 k m per valandą, be to —
didelė navigacija (per parą sąsiaurį
perplaukia apie 600 laivų).
Po plaukimo kelionė bus tęsia
m a oru. Lakūno Jurgio Kairio pilo
tuojamas lėktuvas, pakilęs iš Di
džiosios Britanijos po kelių valandų
pasieks Islandijos sostinę Reikjavi
ką, k u r bus surengtas baigiamasis
akcijos koncertas, kuriame dalyvaus
žinomi Lietuvos atlikėjai.
„Maža t a u t a , nekreipdama dė
mesio į kitų nuomonę, kadaise pasa
kė 'mes, islandai, jus remiam, mes
j u s pripažįstam, mes esame jūsų
draugai'. Tada mums tai turėjo di
delę reikšmę", — sakė legendinės ro
ko grupės „Antis" įkūrėjas Algirdas
Kaušpėdas.
Žygio lietuvių dėkingumo para
šai bus įteikti Islandijos prezidentui
kaip padėka visai tautai už Lietuvai
svarbų pripažinimą.
Šią įvairių sričių atstovų organi
zuojamą akciją globoja ir preziden
t a s Valdas Adamkus.

* Ispanijoje v y k u s i o s e E u r o 
pos sportinių š o k i ų p i r m e n y b ė s e
klasikinių š o k i ų p r o g r a m o j e si
dabro m e d a l i u s iškovojo Kauno
„Sūkurio" klubo atstovai bei daug
kartiniai Lietuvos čempionai A r ū n a s
Bižokas ir Edita Daniūtė. Senojo že
myno čempionate tapo Italijos pora
Domenico Soale ir Gioia Cerasoli, o
trečiąją vietą t a r p šešių finalo da
lyvių užėmė Vokietijos atstovai Sascha ir Natascha Karabey.
* Bronzos m e d a l į S e r b i j o s ir
Juodkalnijos s o s t i n ė j e v y k u s i a 
me Europos s a m b o i m t y n i ų č e m 
pionate iškovojo supersunkiasvoris
Kazys Borisevičius. Senojo žemyno
čempionu svorio kategorijoje virš
100 kg tapo bulgaras Ivan Iliev, o si
dabras atiteko Andrėj Volkov iš Ru
sijos.

š a š k i n i n k ų i š 14 Šalių dalyvauja
S a n k t P e t e r b u r g e (Rusija) v y k s 
t a n č i a m e pasaulio jaunių šaškių
čempionate, kurio dalyviai žaidžia
keturiose amžiaus grupėse. Kadečių
(1993-1995 metų gimimo) žaibo tur
nyre sidabro medalį iškovojo Lietu
vos paprastųjų šaškių jaunių čem
pionė vilnietė Sabina Kovalevskaja.
* 34-ąjį r e z u l t a t y v ų perdavi
m ą 70-osiose NHL reguliariojo
s e z o n o r u n g t y n ė s e a t l i k o Dai
n i u s Zubrus, o jo Washington „Capitals" komanda paskutinėse regu
liariojo sezono rungtynėse 4:1 nuga
lėjo Tampa Bay „Lightning" koman
dą. Surinkęs 57 taškus D. Zubrus ge
rokai pagerino asmeninį rezultaty
vumo rekordą lygoje. Iki šios ge
riausiame — 2001-2002 metų sezone
— Lietuvos rinktinės puolėjas buvo
surinkęs 43 taškus.
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Prezidentas: neturi nusverti partiniai interesai
Atkelta i š 1 psl.
kad jis pareigas turėtų eiti mažiau
siai iki gegužės 2-4 dienomis Vilniuje
vyksiančios Baltijos bei Juodosios
jūros regionų šalių vadovų konferen
cijos.
„Gegužės pradžioje Vilniuje
vyks viena didžiausių tarptautinių
konferencijų per visą nepriklau
somybės laikotarpį. Tokio pasaulinio
lygio politikų turbūt Lietuvoje dar
nėra buvę. Tad dabar pakeisti Užsie
nio reikalų ministerijos vadovybę
būtų neatleistinas smūgis valstybės
prestižui ir valstybės reikalams. Net
nesvarstau galimybės, kad šiuo me
tu, iki konferencijos pabaigos, gali
me galvoti apie užsienio reikalų mi
nistro keitimą. Tai irgi egzaminas
partijoms, kiek iš tiesų joms rūpi
mūsų įvaizdis pasaulyje", — dienraš
čiui sakė prezidentas.
Užsienio reikalų ministras A.
Valionis šiuo metu yra išvykęs į už
sienį. Jis sakė žiniasklaidai esąs pa
siruošęs parašyti atsistatydinimo
prašymą, kai tik sugrįš į Lietuvą.
Savo ruožtu valdančiosios koalii cijos partneriai stebisi socialliberalų
svarstymais dėl galimo jų deleguotų
ministrų išlikimo Vyriausybėje. So
cialliberalai yra pareiškę, jog svars
tytų galimybę palikti savo deleguo
tus du ministrus Vyriausybėje, jei to
paprašytų dabartinės valdančiosios
daugumos atstovai.
„Jei socialliberalai prašysis į
koaliciją kokiomis nors naujomis są
lygomis, tada, manau, gali likti ir jų
ministrė Vilija Blinkevičiūtė, o jei ne
— derybininkai nuspręs, kam iš val-

dančiosios koalicijos priklausys šis
postas", — trečiadienį sakė social
demokratų frakcijos seniūnas Juo
zas Olekas.
Po trečiadienį vykusio socialde
mokratų frakcijos posėdžio J. Olekas
teigė, jog socialdemokratai savo par
tijos gretose t u r i „pakankamai daug
patyrusių žmonių, kurie galėtų tar
nauti Lietuvos žmonėms gal net sėk
mingiau nei V. Blinkevičiūtė, kuri,
kaip žinome, atėmė iš dirbančių pen
sininkų pensijas".
Valstiečių liaudininkų frakcijos
seniūnė Aldona Staponkienė teigė,
jog valstiečiai liaudininkai patys
pretenduos į Socialinės apsaugos ir
darbo ministro postą.
Neoficialiomis žiniomis, valstie
čiai liaudininkai į šį postą gali siū
lyti savo atstovą Seimo ekonomikos
komiteto pirmininką Vytą Navicką.
Darbo partija, anot frakcijos se
niūnės Loretos Graužinienės, taip
pat pretenduos į du anksčiau social
liberalams priklausiusius ministrų
postus.
L. Graužinienė teigė nesupran
tanti socialliberalų pareiškimų apie
galimybes palikti jų deleguotus mi
nistrus Vyriausybėje, jei to bus pa
prašyta.
„Aš nelabai suprantu, kaip bū
nant opozicijoje galima dirbti Vy
riausybėje", — sakė L. Graužinienė.
Naujosios sąjungos vadovas Ar
tūras Paulauskas y r a pareiškęs, jog
socialliberalai trauksis į opoziciją,
tačiau galutinio sprendimo dėl pasiskelbimo opozicija socialliberalai nė
ra priėmę.

Lietuvoje susikrovęs t u r t u s ,
gruzinas k a r i a u j a su valdžia
Vilnius, balandžio 19 d. (BNS)
— Iš Gruzijos parlamento pašalintas
Valerij Gelašvili pagrasino Tbilisi di
deliu tarptautiniu skandalu, jei Gru
zijos valdžia konfiskuos jo turtą, per
rašytą šeimos nariams, kurie yra
Lietuvos piliečiai.
Sis vienas turtingiausių Gruzi
jos žmonių, šiuo metu vėl gyvenantis
Vilniuje, savo turtus daugiau nei
prieš dešimtmetį sukaupė Lietuvoje.
Tada jo pavardė skambėjo ne vienoje
kontrabandos istorijoje, rašo „Lie
tuvos rytas".
Gruzijos parlamentas neseniai
panaikino V. Gelašvili įgaliojimus,
nes jis, būdamas deputatas, toliau
valdė savo verslą, o tai prieštarauja
konstitucijai.
Po tokio balsavimo trijų opozici
jos frakcijų deputatai paskelbė par
lamento posėdžių boikotą. Pats V.
Gelašvili teigė, kad su juo tiesiog su
sidorota. Šį valdžios žingsnį jo įgalio
ti asmenys apskundė Gruzijos kons
tituciniam teismui. Neatmetama,
jog bus kreiptasi ir į Europos žmo
gaus teisių teismą Strasbourg.
Parlamentas panaikino manda
tą, neva nepanoręs susipažinti su
įgaliojimu, kuriuo V. Gelašvili staty
bos bendrovė „Evra" buvo perrašyta
žmonos Danguolės valdomai Lietu
voje užregistruotai įmonei „V & G".
V. Gelašvili tvirtino negalįs su
skaičiuoti, kiek vertas jo turimas
turtas. Jis pajuokavo, kad jei Gru
zijoje jo turtas bus konfiskuotas, tuo
met turėsiąs mažiau nei 16 milijonų
dolerių. Šiuo metu uždėtas areštas
Lietuvoje
įregistruotai
įmonei
„Kartli", kurią prieš dvejus metus V.
Gelašvili padovanojo savo sūnui. Ši
įmonė yra įsigijusi Gruzijos Piečio

laivų statyklos akcijas.
Buvusio parlamentaro teigimu,
jo šeima Lietuvoje t u r i viešbutį Vil
niuje, Pilies gatvėje, ir gyvenamąjį
namą. Mūsų šalyje gruzinas jautėsi
saugiai, jis tikino nematantis pras
mės samdyti sargybinių.
Gruzijos parlamento posėdyje,
kuriame buvo a t i m t a s jo mandatas,
V. Gelašvili nedalyvavo, kadangi tuo
metu buvo Lietuvoje. Šis gruzinas į
Vilnių vėl atvyko kovo 19-ąją, kai
Tbilisi meras jį viešai apkaltino or
ganizavus Gruzijos sostinės sena
miestyje esančios mokyklos padegi
mą, esą siekiant užgrobti sklypą.
Gruzijos ž u r n a l i s t ų teigimu,
daugelis parlamentarų savo verslo
įmones perrašė žmonų, seserų, sūnų
ir kitų giminaičių vardu ir formaliai
įstatymo nepažeidinėja.
1990-1996 metais spiritu ir ciga
retėmis prekiavęs prekybos namų
„V ir G" savininkas V. Gelašvili buvo
vadinamas vienu didžiausių Lietu
voje kontrabandininkų. Pareigūnai
jam buvo prilipdę tautybę atitinkan
čią pravardę „Gruzinas".
V. Gelašvili Lietuvoje verslininkavo gal šešerius metus, kaip jis
pats teigė, — nuo 1990 iki 1997 me
tų. Bet pirmuosius ketverius metus
apie garsųjį „europietį" mažai kas
buvo girdėję.
Prekybos namų „V ir G" pavadi
nimas buvo minimas ir Europos Są
jungos 1994-1998 metais vykdytoje
cigarečių k o n t r a b a n d o s paieškoje.
Tačiau V. Gelašvili vėl pasirodė esąs
laimės kūdikis. Ir tąsyk Vidaus rei
kalų ministerijoje dingo svarbūs
dokumentai. P a r e i g ū n a m s neliko
nieko kito, kaip nutraukti vos pra
dėtą bylą.
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

M . Chodorkovskij perkeltas [ vienutę

EUROPA

Maskva, balandžio 19 d. („In- atsakomybėn. „Prokuratūra padarė
terfax7BNS) — N u t e i s t a s ir bausmę išvadą, kad dėl šio įvykio nėra paatliekantis buvęs „ J u k o s " vadovas grindo kelti baudžiamąją bylą, nes
Michail Chodorkovskij buvo perkei- nukentėjusysis pareiškimo nepatas iš Čitos srityje esančios kolonijos teikė", — sakė J. Kalinin.
bendros kameros į vienutę, pranešė
Vis dėlto kolonijos administraci
Federalinės bausmių vykdymo tar ja nubaudė A. Kučma — dešimčiai
nybos (FBVT) direktorius Jurij Kali dienų uždarė jį į baudos izoliatorių.
nin.
Tuo tarpu, kaip sakė šaltinis paPasak jo, toks sprendimas buvo taisos kolonijoje, A. Kučma pasiaišpriimtas dėl praėjusį savaitgalį įvy- kinime raštu teigia, kad jo išpuolio
kusio ginčo, kuris Krasnokamensk prieš M. Chodorkovskij priežastis
pataisos kolonijoje kilo t a r p įkalinto buvo seksualinis priekabiavimas,
verslininko ir vieno iš nuteistųjų.
Savo ruožtu M. Chodorkovskij
„Siekdami n u t r a u k t i visas spe- advokatas Genrich Padva pareiškė,
kuliacijas dėl nuteistojo M. Chodor- kad „tai visiškas melas. Sunku net
kovskij, taip pat dėl grėsmės jo gyvy įsivaizduoti akivaizdesni melą".
Dėl A. Kučma paaiškinimo, kurį
bei, nusprendėme perkelti jį į vie
nutę. Ten jam bus saugu", — pareiš neva turi kolonijos administracija,
G. Padva sakė, kad „tai nesutampa
kė FBVT direktorius.
Kalbėdamas apie incidentą, ku su tuo, ką iš pat pradžių sakė A.
rio metu nuteistasis Aleksandr Kuč Kučma paaiškinimuose".
G. Padva pareiškė vertinąs kaip
ma peiliu sužeidė b u v u s i a m „Jukos"
vadovui veidą, J. Kalinin sakė: „Sis provokaciją viską, kas buvo surengta
įvykis tikrinamas. Bet j a u dabar ga prieš jo ginamąjį. „Žinoma, aš ma
liu pasakyti, kad pats M. Chodor nau, kad A. Kučma provokatorius,
kovskij tam tikru m a s t u išprovokavo kuris padarė viską, kad M. Chošią situaciją. N e r e i k i a pernelyg dorkovskij būtų pasodintas septysmarkiai bendrauti su j a u n a i s nu- nioms paroms į bausmių izoliatorių",
teistaisiais".
— pažymėjo G. Padva.
Pasak J. Kalinin, 22 metų kaliKitas M. Chodorkovskij advonys A. Kučma, atliekantis bausmę katąs Jurij Smidt įsitikinęs, kad buuž vagystę, ne kartą dviese bendravo vęs „Jukos" vadovas „perkeltas akisu M. Chodorkovskij poilsio kamba- vaizdžiai prasimanyta dingstimi",
ryje. „Būtent po to, kai neleistinu
J. Smidt taip pat įsitikinęs, kad
metu jie abu buvo šiame kambaryje,
„išpuolis prieš M. Chodorkovskij buM. Chodorkovskij ir pateko į baudos vo suplanuotas ir panaudotas kaip
izoliatorių", — pažymėjo FBVT va dingstis uždaryti jį į vienutę". „Vie
dovas.
nutė — tai bausmė, ji taikoma kaip
Jis pridūrė, kad kalinys A. Kuč fizinio ir psichologinio spaudimo
ma nebus p a t r a u k t a s baudžiamojon priemonė", — pažymėjo advokatas.

KIJEVAS
Prezidentą remiantis susivieni
jimas „Mūsų Ukraina" apkaltino J u 
lija Tymošenko susivienijimą žlug
dant derybas dėl „oranžinės" koali
cijos sudarymo naujajame Ukrainos
parlamente. Tuo tarpu J. Tymošen
ko, kurios susivienijimas per rinki
mus į Aukščiausiąją Radą kovo 26
dieną gavo daugiausia balsų iš visų
kitų „oranžinių" jėgų, pareiškė, kad
neva kai kurie „Mūsų Ukraina" ir
Regionų partijos politikai tariasi su
daryti koaliciją Radoje. Ji pareikala
vo, kad Ukrainos prezidentas Viktor
Juščenko pats asmeniškai vadovau
tų deryboms dėl „oranžinės" koalici
jos ir nušalintų nuo derybų kai ku
riuos svarbius „Mūsų Ukrainos" po
litinius veikėjus.

Policija išgelbėjo įstrigusius keleivius
N e w York, b a l a n d ž i o 19 d.
(„ReutersTBNS) — New York polici
ja trečiadienį išgelbėjo visus 68 ke
leivius, kurie kelioms valandoms bu
vo įstrigę dviejuose lynų kelio vago
nėliuose, pakibusiuose a u k š t a i virš
miesto.
Kabinos, iš kurių viena su 22
žmonėmis pakibo virš M a n h a t t a n , o
kita su dvigubai daugiau keleivių —
virš East River, dėl mechaninio gedimo ar nutrukusio elektros tiekimo
netikėtai sustojo antradienį 5 vai. 22
min. po pietų.
„Tada nesuveikė ir atsarginis
generatorius, todėl policijos departa
mentas turėjo pradėti gelbėjimo ope-

raciją", — teigė policijos atstovas
spaudai Martin Speechley. Apie nu
kentėjusius keleivius nepranešta.
Virš East River upės pakibusios
kabinos keleiviai buvo saugiai nuleisti a n t žemės metaliniame narve,
kuris buvo iškeltas šalimais vagonėlių. Paskutinis keleivis iš kitos kabinos buvo iškeltas kaušu, pritvirtintu
prie pramoninio krano, nurodė policija. Gelbėjimo drama truko dešimt
su puse valandos,
Lynų keliu iš Manhattan į netoliese esančią Roosevelt salą keleiviai
persikelia per 4.5 minutės. Šis kelias
garsėja gražiais vaizdais, kurie at
siveria 75 metrų aukštyje virš upės.

VARŠUVA
Lenkijos Kairiųjų d e m o k r a t ų
sąjungos Mazovijos skyrius nusiun
tė laišką buvusiam šalies preziden
tui Aleksandr Kwasniewski su pa
siūlymu per rudenį įvyksiančius vie
tos rinkimus iškelti kandidatūrą į
Varšuvos mero postą. Atlikta ap
klausa rodo, jog buvęs šalies vado
vas yra ne tik tinkamiausias kairių
jų kandidatas stoti į kovą dėl Len
kijos sostinės, bet ir turi daugiausia
galimybių laimėti šiuos rinkimus. A.
Kwasniewski negavo jokio rimto pa
siūlymo eiti atsakingas tarptautinio
lygio pareigas, todėl visiškai įmano
ma, kad siūlymas varžytis dėl gali
mybės eiti Varšuvos mero pareigas jį
sudomintų.
TALINAS
Dabartinei Estijos valdančiajai
koalicijai priklausanti Reformų par
tija pareiškė siekianti, kad Estija il
galaikėje perspektyvoje taptų viena
iš penkių turtingiausių Europos Są
jungos (ES) valstybių. 2007-ųjų ša
lies parlamento rinkimams besiruo
šiančios partijos valdyba trečiadienį
patvirtino ekonominės politikos pa
grindines tezes. Dabartinio premje
ro Andrus Ansip vadovaujama Re

formų partija teigia sieksianti, kad
fizinių a s m e n ų pajamų mokestis
nuo 2011-ųjų būtų sumažintas iki 18
proc, o nuo 2015 metų — iki 12 pro
centų. Reformų partija teigia siek
sianti pakeisti atitinkamus įstaty
mus, kad įmonę šalyje galima būtų
įsteigti per dvi valandas, taip pat su
mažinti kliūtis smulkaus ir viduti
nio verslo plėtrai.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV nepavyko užsitikrinti tarp
t a u t i n ė s bendrijos paramos dėl
sankcijų Tehran, o prezidentas
George W. Bush neatmetė galimybės
smogti branduolinį smūgį Iranui,
jeigu žlugs politikų ir diplomatų pa
stangos įveikti krizę dėl Irano bran
duolinės programos. G. W. Bush
sakė, kad apsvarstys Irano temą su
Kinijos pirmininku Hu Jintao, kuris
laikosi neigiamo požiūrio į sankci
jas. Hu Jintao antradienį pradėjo vi
zitą JAV.
*

*

*

JAV prezidentas George W.
Bush paskelbė JAV prekybos atsto
vą Rob Portman Baltųjų rūmų biu
džeto direktoriumi. R. Portman pa
vaduotoja Susan Schwab pakeis jį
JAV prekybos atstovo poste. Abu
šiuos paskyrimus turės tvirtinti Se
natas. Buvęs Atstovų rūmų narys
nuo Ohio R. Portman, kuris padėjo
per 2004 metų prezidento rinkimus
kritinėje padėtyje atsidūrusiam G.
W. Bush, pakeis biudžeto direktoriu
mi dirbusį Josh Bolten. J. Bolten pa
skirtas naujuoju Baltųjų rūmų per
sonalo vadovu.

RUSIJA
MASKVA
Turtingiausiu Rusijos žmogumi
antrus metus iš eilės pripažintas
Ciukotkos gubernatorius Roman Abramovič. Turtingiausių Rusijos ver
slininkų 2005 metų vertinimą pa
skelbęs žurnalas „Forbes" R. Abramovič turtą vertina 18.3 mlrd. dole
rių. Tačiau didžiausią pažangą per
pastaruosius metus kraunantis tur
t u s p a d a r ė naftos susivienijimo
„LUKoil" prezidentas Vagit Alekperov, turtą padidinęs 8.6 mlrd. dole
rių, arba daugiau nei 200 procentų.

Lenkai tautiečius verčia tapti nusikaltėliais
Vilnius, balandžio 19 d. (BNS)
— Lenkai, kurie atvyksta į Švediją
suvilioti patrauklių skelbimų apie
gerai atlyginamą darbą, gali tapti
savo tautiečių suburtų nusikalsta
mų gaujų vergais.
Kaip rašo dienraštis „Zycie Warszawy", Malmėje, Geteborge ir dar
keliuose šios šalies miestuose veikia
gerai organizuotos lenkų nusikaltė
lių gaujos, kurios atvykėlius iš Len
kijos verčia įsitraukti į nusikalstamą
veiklą.
Gaujos, kurios vadovauja seniau
Švedijoje įsikūrę Lenkijos piliečiai,
ypač dažnai verčia atvykėlius vogti.
Kai kurie per dieną t u r i įvykdyti net
iki 30 vagysčių.

Asmenims, kurie mėgina pasi
priešinti gaujų vadeivoms, gresia
žiaurios bausmės — jie yra mušami
ir žalojami.
Pasak Lenkijos konsulo Gerard
Pokruszynski, nusikaltėliai savo au
koms nurodo, į kokias parduotuves
jie turi eiti, ir kokias prekes vogti.
Už nepaklusimą jiems grasina
ma kankinimais. Kai kurie lenkai,
tapę bejėgiais gaujų vergais, nu
spręsdavo verčiau pasiduoti vietos
policijai, kad išvengtų susidorojimo.
Vienas 34 metų lenkas, uždary
t a s į areštinę, užuot vėl vergavęs nu
sikaltėliams nusprendė verčiau pasi
rinkti mirtį ir nusižudė, kai sužinojo,
kad bus paleistas į laisvę.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Ttl. 1 708-599-9680
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K U O VILKES C H O R I S T A I
V I I I D A I N Ų ŠVENTĖJE?
Liko tik du su puse mėnesių iki
Aštuntosios lietuvių dainų šventės.
Chorai sąžiningai jai ruošiasi. Visi
darbai po truputį eina pirmyn. Visi
šventės labai laukia.
Ruošiant šventę, iškyla labai
daug klausimų. Vienas tokių — ap
ranga, apie kurią pradėjome kalbėti
2004 m. vasarą. Šis aprangos paruo
šimo procesas tęsėsi ilgai, ilgiau už
kitus klausimus. Po ilgo laiko vaikų
chorų uniforminiai marškinėliai su
Aštuntosios lietuvių dainų šventės
emblemos padidinta detale išvydo
dienos šviesą. Chorvedžiams buvo
pasiųsti laiškai, kad netrukus su
lauks uniformų. Kartu buvo pateik
ti galutiniai eskizai su tiksliais
uniformos apibūdinimais. Chorve
džiams, kurie ruošia chorus, kurie
dalyvavo Dainų šventės paruošia
majame seminare, tai nebuvo nau
jiena, nes apie tai buvo jau ne kartą
girdėję.
Mano pranešimas apie rūbus
sulaukė nemažai padėkos laiškų.
Kai kurie net klausia, ar užsakėme
daugiau uniformų, nes jie norėtų,
šventei praėjus, jas dėvėti, koncer
tuojant savo apylinkėse. Taip pat
sulaukiau laiškų iš žmonių, kurie
per pažįstamus pirmą kartą išgirdo,
kad šventėje neplanuojama dėvėti
tautinius rūbus. Šie žmonės pareiš
kė susirūpinimą, kaip gali būti šven
tė be tautinių rūbų? Jų nuomonę pri
imu ne kaip kritiką, bet kaip idea
lizmą, kaip norą išlaikyti tai, kas
mums, išeivijos lietuviams, yra
brangu. Būtent, mūsų tautinį rūbą,
kuris mums yra kaip relikvija, mūsų
tautos simbolis. Ačiū Dievui, kad yra
tokių žmonių, kurie brangina šį
lietuviams būdingą simbolį. Patikė
kite, ir aš esu tarp jų.
Tačiau kiekvienoje situacijoje ne
visada galima rinktis, kas mums
būtų maloniausia ir prasmingiausia.
Kartais reikia taikytis prie esamų
sąlygų. Galiu papasakoti, kaip kartu
su Dainų šventės (DŠ) organizacinio
komiteto pirmininku Audriumi Polikaičiu rinkome salę Dainų šventei.
Buvome radę vieną salę, kuria abu
buvome be galo patenkinti, būtent
,Arie Crovvne". Ji turėjo visus rei
kalavimus mūsų šventės įvykdymui.
Turėjo garso sistemą, gerą akustiką,
turėjo įtaisytus ekranus, kurių ne
būtų reikėję nuomoti, publika būtų
susėdus, kaip teatre, nuolaidžiai,

kad visi gerai matytų. Po šventės
būtų buvę įmanoma tuoj pat pereiti į
kitą salę, kur būtų galėjęs vykti
Dainų šventės pokylis, nieks nebūtų
turėjęs niekur važiuoti. Atrodo, tik
greičiau dėk įmokėjimą. Bet ši salė
turėjo vieną trūkumą. Jos scena neb
uvo pakankamai didelė, kad tilptų
visas jungtinis choras. Turėtų pirma
vaikai padainuoti, po to suaugę. Po
įvairių dalių publika būtų turėjus
laukti, kol vieni ateina, kiti nueina.
Nebūtų buvę įmanoma suaugusiems
ir jaunimui dainuoti kartu. Vieni ki
tus matytų tik per televizijos ekra
nus. Klausėme tos salės vadovybės
kur vaikai turėtų būti, kai suaugę
dainuoja? Atsakymas — rūsyje. Ką?
Rūsyje. Mūsų vaikai? Ne! Mūsų nuo
mone, vaikai turi viską matyti, gir
dėti ir dalyvauti. Kitaip kokia pras
mė ruošti šventę? Ir štai dėl to vieno
trūkumo turėjome atsisakyti salės,
kuri visais kitais atžvilgiais būtų bu
vusi žymiai geresnė.
Panašiai atsitiko su tautiniais
rūbais. Ar nebūtų geriausias ir
lengviausias variantas, jei kiekvie-

Vaikų choras Dainų šventėje Čikagoje 1983 metais.

Jono Kuprio nuotrauka.
nas choristas turėtų savuosius tau
tinius rūbus, kuriuos galėtų dėvėti
Dainų šventės metu? Žinoma, taip,
be jokių klausimų. Atkristų labai
didelis rūpestis ir darbas. Tačiau vos
pradėjus ruošti šventę, kai dar re
pertuaras nebuvo atrinktas, kai dar
chorai nebuvo pradėję registruotis,
kai chorvedžiai įvairiose bendruo
menėse buvo raginami kurti chorus
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ir dalyvauti šventėje, svarbiausia,
kai nežinojom, ar iš vis čia kas nors
išeis iš mūsų pastangų, vienas pag
rindinių klausimų, kuris nuolat kar
tojosi ir kartojosi, buvo: „Ką turė
sime dėvėti Dainų šventės metu?" Ir
štai prasidėjo diskusijos apie tau
tinius rūbus. Juo toliau, tuo daugiau
pareiškimų, kad jei reikės tautinius
rūbus įsigyti, žmonės pasirenka
šventėje nedalyvauti. Jie aiškina,
kad jiems pasidaro per didelė našta
ir finansiškai nepajėgia įsigyti rūbų,
juolab jei šeimoj dainuoja tėvai ir
vaikai. Taip pat norėjome apjungti ir
įtraukti neseniai atvykusius iš
Lietuvos, kuriems ir taip sunku kur
tis naujame krašte, o jie taip gražiai
ir gausiai yra prisidėję prie šios
šventės ruošos!
Kilo klausimas — ar verta
prarasti žmogų, kuris pagaliau paro
dė susidomėjimą lietuviška daina,
dėl aprangos? Ar ne svarbiau po pen
kiolikos metų pertraukos pirmiau
siai pastatyti viską vėl ant kojų ir
kitą kartą galvoti, kaip viską tobu
linti? Mums atrodė, kad pastarasis

708 889 2148

pasirinkimas būtų logiškesnis.
Dabar situacija jau visiškai ki
tokia. Po didelių pastangų pritrauk
ti chorus paaiškėjo, kad yra apie
1,125 užsiregistravusių dainininkų.
Ar ne nuostabu, kad tiek daug už
siregistravo, kai praėjusioj Dainų
šventėje 1991 m. dalyvavo 700 daini
ninkų, o dabar tenka viską kurti lyg
iš naujo? Gal didele dalimi toks
gausus skaičius kaip tik susidarė dėl
to, kad dėjome pastangas palengvin
ti visiems kelią į Dainų šventę.
Viską darėme, kalbindami žmones,
kad padėtų atgaivinti šią brangią
lietuviams Dainų švenčių tradiciją
toli nuo Lietuvos krantų. Nedarėme
bereikalingo spaudimo dėl tauti
nių rūbų, ruošėme įrašus, kad dai
nas galėtų geriausiai išmokti, su
darėme Dainų šventės interneto sve
tainę, kad visi kuo lengviausiai
galėtų prieiti prie reikiamos infor
macijos.
Mums atrodė, kad yra svarbiau
sia žmogų pirma aprengti iš vidaus.
Kokia prasmė reikalauti, kad dėvėtų
tautinius rūbus, jei tie patys rūbai
visam laikui nubaidys juos nuo
mūsų? Ar ne geriau juos, ypač jau
nimą, uždegti meile Lietuvai per
dainą, kad jis norėtų vėl dainuoti,
kad jis trokštų geriau susipažinti, iš
k\:r a*(M" ta daina, kad nor'-'u
aplankyti tėvų bei senelių kraštą, o
grįžę — namus išpuoštų parsivežtom
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relikvijom ir suvenyrais? Ar ne ge
riau, kad tuomet jis pats norėtų
pirkti tautinius rūbus ir, atsistojęs
būsimoje šventėje, didžiuotųsi juos
turįs? Ar nebūtų tragedija prarasti
žmogų dėl aprangos?
Priėjus išvados, kad Dainų šven
čių tradiciją vargiai atgaivinsim, jei
darysime stiprų spaudimą dėl tau
tinių rūbų, galvojome kas toliau.
Kuo galime apsivilkti? Aiškiai, ga
lėjome pasilikti prie to, ką daugelis
chorų, pritrūkę laiko prieš koncertą,
daro — apsirėdoma juodu sijonu ir
balta palaidine, nes lengvai suderi
nama. Ši apranga turi savo trūku
mus, į kuriuos nesigilinsiu. Galvo
jome, kad susidarius šiai situacijai,
galime sugalvoti žymiai įdomiau.
Pradėjome svarstyti kitas galimy
bes. Lygiagrečiai buvo kalbama su
daugeliu žmonių.
Pirma, su Aigars Domrovskiu,
kuris tvarkė latvių dainų šventę
prieš kelis metus, ir kuris sutiko
tvarkyti visą mūsų „video production". Pasiklausėm jo, kurios spalvos
geriausiai atrodo tiek salėje žiūro
vams, tiek per ekraną, kuris bus
naudojamas publikai iš arčiau rodyti
dainuojančius choristus. Jis iš visų
spalvų labiausiai siūlė mėlyną. Pra
dėjome galvoti, kaip galima derinti
šią spalvą, kaip ji tinka prie dainų,
prie minčių, kurias norime perduoti
žiūrovams.
Kalbėtasi taip pat su žmonėmis,
kurie turi galimybes pagaminti
reikalingą aprangą. Suradę vari
antą, kuris atrodė, kad mums gali
tikti, nuvykę į Dainų šventės paren
giamąjį seminarą 2005 m. rugpjūčio
mėn. Dainavoje, pristatėme jį kaip ir
kitas savo idėjas, visiems atvy
kusiems chorų vadovams. Reikėtų
čia pasakyti, kad tie, kurie dalyvavo
šiame seminare, yra tikri narsuoliai.
Jie buvo tie, kurie, nežinodami, kas
išeis iš šios šventės, ką jie ras atvykę
į Dainavą, ryžosi dalyvauti semi
nare. Daug iš jų dėjo dideles pastan
gas, kol pasiekė stovyklą, keliavo
ilgus nuotolius, kai kurie su ma
žamečiais vaikais. Daugelis pareiš
kė, kad bijojo važiuoti. Tačiau šie
pirmieji ir atsiliepė į Dainų šventės
kvietimą: „Atsiliepk daina!", ir savo
dalyvavimu užtikrino Dainų šventės
sėkmę. Tokių buvo 21 vadovas ir 10
chorų atstovų. Štai buvo mūsų ko
manda. Šie buvo pasiryžę dalyvauti.
Ar ne šių žmonių nuomonės reikėjo
įsiklausyti.
Nukelta i 9 psl
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ILGAS DARBO STAŽAS
NEUŽTIKRINA KAI KURIŲ PILIEČIŲ
SOCIALINIŲ GARANTIJŲ
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS
Ne paslaptis, jog Lietuvoje gyve
na nemažai gyventojų, susirūpinu
sių, kad gauna mažas pensijas. Daž
nas iš jų skundžiasi, jog gyvenime
teko daug ir sunkiai dirbti, įgyti so
lidų darbo stažą, todėl atrodytų, kad
ir pensijinės išmokos, sulaukus se
natvės, taptų bent šiokia tokia pa
guoda. Deja, pasirodo, tie porą šim
tų su pusę ar trys šimtai litukų - vi
sas atlygis už išvargtus metelius...
Neseniai teko susitikti su vienu vil
niečiu Aloyzu (pavardės jis nenorėjo
skelbtis), savo darbininko biografiją
pradėjusiu nuo mūrininko 1962-aisiais ir dirbusiu iki praėjusių metų
vasaros. Ne vienerius metus jis ėjo
atsakingas pareigas įvairiose Vil
niaus miesto ir rajono statybų aikš
telėse. Gaudavo neblogus atlygi
nimus ir premijas už anksčiau vals
tybei priduotus objektus, koman
diruotes, kenksmingas darbo sąly
gas ir t.t.
Mano pašnekovas atviravo, jog
darbo knygelėje niekad nėra turėjęs
papeikimų ar kitų blogų įrašų. Prieš
keletą metų pablogėjus sveikatai, jis
turėjo surasti lengvesnį darbą. Jam
buvo paskirta vos kelių šimtų litų
senatvės pensija. Buvę bendradar
biai gauna dvigubai didesnes pensi
jas. „Esu nusivylęs iki šiol galiojan
čia pensijų skyrimo tvarka... Keletą
kartų Seime buvau susitikęs su
Socialinių reikalų komiteto pirmi
ninku A. Sysu, kitais atsakingais
valstybės pareigūnais, norėjau išsi
aiškinti tikrąją priežastį, išgirsti
argumentų apie draudžiamųjų pa
jamų koeficientus. Man labai rūpi
išsiaiškinti, kokią pensiją esu užsi
dirbęs per 43-erius metus? Deja, nie
ko nepešiau", - nusivylusiu balsu
godojo Aloyzas.
Painūs koeficientų dydžiai
Nusivylusio vyriškio nuoskauda
dvelkiantį klausimą komentuo
damas, socialinių mokslų daktaras,
ekspertas Antanas Petrauskas teigė,
jog valstybinio socialinio draudimo
pensijos skiriamos, apskaičiuojamos
ir mokamos, vadovaujantis 1994 m.
liepos 19 d. Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymu ir Vy
riausybės nutarimu Nr. 1156 pa
tvirtintais Valstybinių socialinio
draudimo pensijų skyrimo ir mokė
jimo nuostatais. Šis įstatymas, pa

sak A. Petrausko, įsigaliojo nuo 1995
m. sausio 1 d.
„Pensija priklauso nuo asmens
valstybinio socialinio draudimo sta
žo ir tam tikru įstatymo nustatytu
laikotarpiu turėto uždarbio, pagal
kurį apskaičiuojamas asmens drau
džiamųjų pajamų koeficientas. Jo
kios kitos aplinkybės įtakos pensijų
dydžiui neturi", - aiškino dr. A.
Petrauskas.
Pasak pašnekovo, 54 straipsnio
1 ir 2 dalyse paminėti laikotarpiai
įskaitomi į pensijų draudimo stažą.
Pagal įstatymo nuostatas, pensijos
dydį sudaro dvi dalys. Tarkime, jei
asmuo turi būtinąjį (30 metų) ar di
desnį valstybinio socialinio pensijų
draudimo stažą (įskaitomas ir dar
bas, dirbtas savarankiškai) senatvės
pensijai skirti, pagrindinė dalis yra
lygi bazinei pensijai. Šiuo metu ji 200 litų. A. Petrausko teigimu, pa
pildoma senatvės pensijos dalis aps
kaičiuojama (pagal formulę) tik už
darbo laikotarpius, prilygintus vals
tybinio socialinio draudimo stažui,
įgytam dirbant pagal Darbo sutartį
(54 str. 1 ir 2 dalis).
„Apskaičiuojant pensiją, atsi
žvelgiama į asmens stažą, įgytą iki
pensijos skyrimo mėnesio, ir bet ku
rių 5-erių paeiliui einančių, asme
niui palankiausių metų uždarbį, tu
rėtą per 1984-1993 metų laikotarpį
ir visą uždarbį nuo 1994 metų", - sa
kė A. Petrauskas.
Teisybė ieškančiajam Aloyzui
nuo 2003 m. gruodžio 1 d. paskirta
senatvės pensija. Jos dydis, pasak A.
Petrausko, apskaičiuotas atsižvel
giant į 31,2444 darbo stažą, drau
džiamųjų pajamų koeficientą, pas
kaičiuotą iš 5-erių metų (1984- 1988
m.) uždarbio iki 1994 m. ir 9,9167
metų darbo stažą bei 1,2965 drau
džiamųjų pajamų koeficientą po
1994 metų. Taigi, Aloyzo pensija
šiuo metu siekia 431,46 lito.
„Uždarbio koeficientas skai
čiuotas pagal iš buvusių darboviečių
paties Aloyzo pateiktas pažymas.
Duomenų apie atlyginimą, gautą
1989, 1990 ir 1991 metais dirbant
įvairiose statybos vietovėse, šis žmo
gus nepateikė, o dokumentų jo bu
vusios darbovietės neišsaugojo ir į
archyvą saugoti neperdavė, todėl šie
metai koeficientui skaičiuoti ne
paimti ir dėl to nukentėjo Aloyzo
pensija", - teigė socialinių reikalų
ekspertas A. Petrauskas.

JONAS V.PRUNSKIS. M D
TERRI DALLAS PRUS S K! S M D
MAUNAK V. RANA MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.
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M c Henry: 815-363-9595
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Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Ava Sts. 5 Ir 6
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Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGBJE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
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K U O VILKES C H O R I S T A I
V I I I D A I N Ų ŠVENTĖJE?
Atkelta iš 8 psl.
vaizdo, kaip dainų minties perdavi
Seminare chorvedžiams buvo mo įrankis, o ne kaip individas.
Taigi, kad šioje šventėje nebus
pristatyti mums iki tol pareikšti
norai dėl Dainų šventės aprangos. dėvimi tautiniai rūbai, priimkite ne
Tuomet, nors diskusijos stipriai kaip visišką nutautėjimą, bet kaip
linko į Dainų šventei taikomas uni pirmą ir labai svarbų žingsnį į dar
formas, buvo paprašyta nebijoti šviesesnę ateitį. Pasitikėkite tais,
pasisakyti už tautinius rūbus, jei kurie skiria savo brangų laisvą lai
tokių nuomonių buvo. Nesulaukus ką, kurdami įdomią šventę visiems,
nuomonių pasisakančių žodžio už kurie derina dainas su judesiais ir
tautinius rūbus, toliau buvo tęsia vaizdais. Dėkoju tiems, kurie iškėlė
mos diskusijos dėl kitų galimybių. klausimą dėl tautinių rūbų. Tikiuosi
Seminaro metu, kaip ir vėliau, dabar geriau suprasite reikalą. Įdė
grįžus į namus, buvo visokių siū jus tiek pastangų į šią šventę, norė
lymų, kaip tobulinti seminare rodytą tume tikėti, kad ji bus pati geriau
pavyzdį. Visiems skyrėme tinkamą sia. Bet realybė tokia, kad visuomet
dėmesį. Stengėmės įjungti tautinį galima ką nors tobulinti. Dar ne
motyvą, tačiau nesėkmingai, nes pradėję dainuoti, gal jau radome vie
gavome nei tautinį, nei išeiginį rūbą. ną trūkumą. O gal nutarsite, kad šis,
Pirma laiko visko neišduodant dėl sąlygų nelaimingai atsitikęs
kas vyks šventėje, galime pasakyti, variantas turės savo vertę? Nenukad trimis būdais bus rodomi leiskime rankų, kalbėkimės toliau,
vizualiniai elementai: tai kas vyks remkime tuos, kurie taip uoliai dir
priekyje choro, tai kas bus rodoma ba, ir planuokime, ką galėsime tobu
ekrane, ir tai, ką sudaro choristai. linti ateities šventėse.
Visus šiuos elementus stengiamės
O dabar branginkime kiekvie
gražiai suderinti. Jeigu praeity kiek ną, kuris savo balsu nori prisidėti
vienas atskiras dalyvis buvo tau prie šio galingo choro, kuris savo daly
tiškumo simbolis, vilkėdamas tau vavimu ryžtasi praturtinti šią šven
tinius drabužius, juostą, gintarus, tę, ir didžiuokimės tais, kurie dainos
dabar tie tautiškumo simboliai yra garsu nešasi Lietuvą savo širdy.
perkelti į vaizdines priemones (ekra
Rita Čyvaitė-Kliorienė
ną, vėliavą, recenzijas ir t.t.). Pats
Aštuntosios Dainų šventės
dalyvis yra panaudotas kaip spalvos
„Atsiliepk daina!" vyriausia
fonas, kaip dalis bendro jungiančio
meno vadovė

KONFERENCIJA APIE V Y R O V A I D M E N Į
Kovo 19 d. Kauno arkivyskupi
jos jaunimo centre Katalikų evange
lizacijos centras (KEC) surengė kon
ferenciją vyrams. Renginyje dalyva
vo apie 80 skirtingo amžiaus vyrų iš
įvairių Lietuvos regionų, daugiau
sia iš Kauno ir Klaipėdos. Konferen
cijos pranešėjai - Lietuvos Vyskupų
Konferencijos sekretorius mons.
Gintaras Grušas ir Didžiosios Bri
tanijos „Sion" katalikų bendruo
menės vadovas Peter Moran, išsa
miai aptarę kataliko vyro vaidmenį
šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje.
Įžangoje mons. G. Grušas kele
klausimą apie šiuolaikinio vyro tapa
tybę, analizavo žiniasklaidos for
muojamą vyro įvaizdį ir kaip priešin
gybę jam pateikė tobulą vyro tapaty

bės paveikslą - Jėzaus asmenį. Kal
bėtojas atskleidė vyriškumo raiškai
būdingą nuotykio, ieškojimo, kovos
aspektą.
P. Moran ragino dalyvius pa
žvelgti į save remiantis šeimoje ar
visuomenėje atliekamais vaidmeni
mis. Gyvenime sutiktų žmonių ir
šventųjų pavyzdžiais jis iliustravo
tarnystės visuomenėje poreikį. Kaip
tikrąjį vyriškumą P. Moran akcenta
vo „buvimą dėl kito". Evangelijos
ištraukomis pranešėjas atskleidė
vyro tapatybę, nusakė jo žmogišką
sias savybes kaip meiles ir tarnavi
mo apraiškas. Remdamasis Kataliku
Bažnyčios katekizmu, kalbėtojas
primine kiekvieno pakrikštytojo dal}
kunigiškojoje, pranašiškojoje ir ka

rališkojoje tarnystėje ir ragino są
moningai savo darbu bei visuome
nine veikla dalyvauti pašventinant
laikiną žemišką tikrovę.
Mons. G. Grušas aptarė vyro
vaidmenį Bažnyčioje. Jis vaizdžiai
pateikė žiniasklaidos formuojamą
Bažnyčios paveikslą ir palygino jį su
Vatikano II Susirinkime suformuluo
tais Bažnyčios įvaizdžiais, taip pat
pakomentavo EF 5,22-33 raginimą
vyrams mylėti žmonas, kaip Kristus
mylėjo Bažnyčią. Nepraktikuojan
čius katalikus kalbėtojas palygino su
neįgaliaisiais - Bažnyčią visuomet
buvo silpniausiųjų pnebega, todėl ji
neatstumia ir turinčių tikėjimo „ne
galią", ieškančių „minimalaus" ti
kėjimo. Mons, G Grušas parodė, kad

Jėzaus vyriškumo paslaptis slypi jo
santykyje su Tėvu. Savo kalbą jis
baigė trumpa susitaikinimo malda.
Konferencija baigėsi šv. Mišiomis, kurias koncelebravo arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius ir mons.
G. Grušas. Per pamokslą arkiv. S.
Tamkevičius nusakė kelias vyrišku
mo pakopas nuo žemiausių bei pri
mityviausių iki visuomenės pagar
bos nusipelnančių apraiškų. Pasak
jo, Jėzus savo pasiaukojimu ant
kryžiaus pranoksta minėtas vyrišku
mo raiškos pakopas. Primindamas
šventojo Juozapo iškilmę, arkivysku
pas ypač pabrėžė Juozapo tvirtumą,
tylų tarnavimą ir tikėjimą.
BŽ. 2006 m. Nr. 6
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INOS NENORTIENES
S K I A U T I N I Ų VAIVORYKŠTĖ
Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemonte, vykstančios tekstilininkės
Inos Nenortienės skiautinių parodos
„Dyksnis prie dyksnio" (paroda ati
daryta 2006 m. kovo 4 d.) darbų vai
vorykštė tokia ryški ir įdomi, kad
noriu paraginti grožio mylėtojus dar
kartą apsilankyti, gaivią mintį sklei
džiančioje ekspozicijoje. Lietuvoje
gerai žinoma Ina Nenortienė iš Bos
tono, drąsiai kviečia į Amerikoje, o ir
Lietuvoje, mėgstamų skiautinių tvė
rimo erdvę. Skiautinių menas pap
litęs visame pasaulyje.
Gerai atsimenu kokios spalvin
gos, moters rankų gražiai sudyksniuotos lovatiesės, apkloteliai, take
liai nuo seniausių laikų, net neįvar
dyti menu, puošė ir lietuvių buitį. Pir
masis šios parodos eksponatas iš gė
lėtų, raštuotų medvilnės atraižėlių
pasiūtas, raudona drobele aprė
mintas, intriguojantis ir gražus
skiautinys patrauks jūsų dėmesį.
Tradicinės geometrinės mažėjančio
kvadrato kompozicijos su ryškiais
mėlynos ir rudos spalvos velveto
kvadratėliais centre, padubliuotos
taip lietuvaičių mėgstamų rudų,
rausvų tonų ornamentuota medžiagėle su užrašu „Dzūkijoje pasiūtas
apie 1910 m., kaip gyvas senosios
Lietuvos gyvenimo liudytojas lanko
mus iŠ tolimos praeities". Malonu
žinoti, kad dail. Kmieliausko žmona
jį parūpino, gera girdėti, kad yra
saugomas, džiugu pajusti dailinin
kės dvasinį ryšį su tautos kūrybos
paveldu, stipriai atsispindinčiu jos
darbuose.

Dailininkės Inos Nenortienės
menas gerai suprantamas. Neatitrūkdama nuo dabarties ir savos
kūrybinės patirties, įvaizdžių ieško
iš tolimosios gimtos šalies, gal užko
duotos praeities, išgaunant ten sly
pinčią energiją ar nuotaiką. Tema,
idėja, simbolis — ir medžiagos skiau
telės guldamos viena prie kitos seka
lyrinę sakmę. Aiškūs paveikslų pa
vadinimai „Čia Lietuva IV" — kaip
šventas baltas krikšto rūbas saugo
atmintyje Lietuvos žemę, laukus,
gojus, vasaros grožį, dangaus mėlį, o
keliai jungia ir veda link jos. Tai
Lietuva — ir žalsvai sidabrinis vėjo
gūsis, išsiveržęs iš paveikslo plokš
tumos, suvirpina Kryžiaus kalno vil
ties, ištikimybės, skausmo ir gerumo
pripildytus kryžius. Dailininkės
Lietuva — tai kelias vedantis namo
lio per beržų giraites, rugių laukus,
sustojant prie koplytstulpių pa
miškėje, per lietuviškų gėlių dar
želių, žiedų, gėlynų grožį. Pasi
džiaugusi gamtos dovanomis, prisi
mena naktigones ir kviečia į pa
miškę, kur ramiai ganosi arkliai,
prie ryškiai žaižaruojančio laužo. Ir
noris tikėti, kad dailininkė surado
„Paparčio žiedą", taip įspūdingai
trijų paveikslų drobėje išdainuoja
miško gilumoje besiskleidžiančio žie
do stebuklą. Lietuvių dailės muzie
jaus salėje jos menas žydi ryškiais
aguonų žiedais, atsimerkia linų
akys, karoliukų blizgesiu nutviska
pievų žolynų ramus grožis, dangus ir
žuvėdros apglobia Nidos kampelį. Ne
galiu atitraukti akių nuo paprastų,

taip išraiškingų laukų varpelių
žiedų „Gėlė — Morning Glory", tokia
graži šios gėlės transformacija, o spal
vingas žiedų ir paukštelių apsuptas
„Angelas globėjas" šypsosi man.
Stebiu, kaip dailininkė audinio
spalvą, raštą ir reljefą, batikos
piešinėlį ar grafikos liniją sujungia į
vieną darnią kūrinio visumą, kaip
išsiuvinėtas ornamentas, žėrintis
karoliukas ar spalvingos sagutės
padeda paveikslo erdvei pulsuoti.
Meistriškai į kompozicijas įjungti
Kryžiaus kalno fotonuotraukų ats
paudai dovanoja lengvumo, erdvės
plėtimosi į gylį iliuziją. I. Nenortienė
kuria ne tik tradiciškai jungdama
audinių sluoksnius, puikiai išnaudo
ja koliažo teikiamas galimybes. Ji
ieško naujų išraiškos priemonių,

naujų technologijų. Parodoje trys
nedidelio formato be pavadinimų
darbai gal jau pirmas žingsnis tols
tant nuo tradicinio skiautinio: iš
spalvingų siūlų sukurtos kompozici
jos, lyg maži skaidrūs vitražėliai,
atveria vartus naujai abstrahuotai
formos ir minties išraiškai.
Dailininkė nuo 1989 m. lankosi
Lietuvoje, draugauja su skiautinių
kūrėjomis, bendramintėmis, lanko
jas, susibūrusias „Rūta", „Urtė",
„Skiaučių menas" klubuose, moko,
pataria, kartu dalyvauja parodose.
1994 m. Lietuvoje pirmą kartą
suruošė autorinę parodą Vilniuje.
Kėdainiai — tėviškė. Dabar svajomis
vis dažniau grįžta į gimtas vietas su
viltimi paveikslus parodyti savo
krašto žmonėms. Iš Lietuvių dailės
muziejuje vykstančios „Dyksnis prie
dyksnio" parodos dauguma kūrinių
iškeliaus papuošti meno mylėtojų
gyvenamą aplinką. Ina džiaugiasi,
juk kuria žmonėms. Ji pasiryžusi su
kurti naujus, tik Lietuvai skirtus
darbus. Dauguma I. Nenortienės
skiautinių paveikslų galima pava
dinti itin lietuviškais. Gal tie paveiks
lai žemiški, bet jie tokie savi, kaip
sava tėviškė. Gal sugrįžimas į ją
žmogų pakeičia, netikėtai nubrau
kęs miesto kultūros dešimtmečiais
klotus pagrindus, pajudina vaikys
tės prisiminimus ir vėl žmogus
tikras, atviras, vėl nori pabūti pa
laukėje, pamiškėje ir pasidalinti su
kitais vėl netikėtai surastais, atgiju
siais dvasios turtais.
Laima Krivickienė

įvykiai Jaunimo c e n t r e
Čikagos Jaunimo centras yra tarpe. Vienuoliai šalia atsidavimo
tapęs „bičių aviliu", nes veikla didė Dievui ne mažiau laiko skiria žmoni
ja. Ačiū visiems, kurie pasirenka jos gėriui. Filme buvo parodytos
Jaunimo centrą savo renginiams, moterų ir vyrų vienuolijos.
nes šie pastatai buvo pastatyti tik
Seselės Pranciškos darbų parė
šiems tikslams.
mimui buvo padaryta rinkliava ir
Balandžio 2 d. Jaunimo centrą gautas aukas įteikė Jaunimo centro
aplankė pranciškonų ordino vienuo valdybos pirmininkė Milda Šatienė.
lė, seselė Pranciška. Tai jauna, iš Seselė Pranciška buvo sujaudinta
silavinusi, jaunimą mylinti ir mu dalyvių dosnumu ir su gilia meile
zikali seselė, kuri kavinėje parodė dėkojo aukotojams, pabrėždama,
Lietuvoje sukurtą
vaizdajuostę kad vienuolės gyvena tik iš gautų
„Žvilgsnis į pašvęstąjį gyvenimą". aukų. Pasibaigus filmui, dalyviai
Tai filmas apie vienuolijų įsikūrimą, pateikė seselei Pranciškai daug
jų atliekamus visuomenėje darbus. klausimų, į kuriuos buvo atsakyta
Ir įdomu tai, kada pasaulis neriasi į su išsamiais paaiškinimais. Klausi
materializmą, vienuolijos rodo, kad mai parodė, kad visuomenė domisi
ne visada turtas yra pirmoje eilėje. Lietuvos religiniu gyvenimu.
Vienuolynai atlieka didžiulius auk
Kitas didesnis įvykis buvo ba
lėjimo darbus jaunimo ir visuomenės landžio 8 d., kai Lietuvių opera pris-

D-ilis vaizdajuostės ž i ū r o v u po renginio nusifotografavo su sesele Pranciška
Sėdi is kairės Stase Petersonienė. Danutė Rūta, seselė Pranciška, Emilija Pauzuoliene Antroje eilėje Kornelijus Jazbutis, Vytautas Šakenas, Antanas Paužuo
lis Milda Šatiene. Stasys Baugirdas ir Rita Šakeniene
Zigmo Degiic'io nuotr

tatė 50-ies metų veiklos jubiliejinę
darbų parodą Čiurlionio galerijoje. {
šią parodą susirinko didelis Operos
mylėtojų būrys. Parodos atidarymui
vadovavo Lietuvių operos valdybos
pirmininkas, solistas Vaclovas Momkus. Pristatydamas parodą pabrėžė,
kad čia yra neeilinis įvykis išeivijos
gyvenime. Kitų tautybių išeiviai ne
turi savo operos. Tai operos mylėtojų
ir lietuvių visuomenė, kuri šių operų
pastatymams paskyrė nemažai lėšų,
patys būdami neturtingi. Reikėjo
kurtis, vaikus leisti į mokslus, jokios
valdiškos įstaigos pradžioje kūrimosi
nerėmė. Tai buvo užsispyrėlių dar
bas, kurie suprato lietuviškos operos
reikšmę kultūriniam gyvenimui.
Visą parodą suruošė architektas
Vytautas Kupcikevičius, vienas iš
mecenatų, paskyręs labai daug laiko
praėjusių darbų išryškinimui. Vy
tautui Kupcikevičiui buvo išreikšta
nuoširdžiausia padėka operos kolek
tyvo ir dalyvių vardu.
Mirusių narių prisiminimui žva
kę uždegė žurnalistas, „Lietuvių bal
so" redaktorius ir pirmasis Operos
valdybos pirmininkas Vytautas Radžius. Mirusių narių pavardes skaitė
buvusi operos solistė Margarita Momkimė. Reikia pasidžiaugti V. ir M.
Momkais, kad jie dar ir dabar daug
koncertuoja organizacijoms, neimda
mi jokio mokesčio. Skaitant mirusių
pavardes, liūdnais smuiko garsais
pritarė -muikininkė Linda Veleckytė.
Apie Lio tuvių operos įsikūrimai
jos sėkmę nušvietė Lietuvos Respub
likos garbėj konsulas, visuomeni
ninkas Vadovas Kleiza Lietuvių

Lina Veleckytė, o jai pritarė kompo
zitorius, daugelio operų dirigentas
Alvydas Vasaitis. Operos penkių
dešimtmečių jubiliejaus proga svei
kinimą atsiuntė Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus.
Buvo ir daugiau sveikinimų.
Kitas tradicinis įvykis šioje lie
tuvybės išlaikymo tvirtovėje, tai
priešvelykiniai pusryčiai, kuriuos
kas metai suruošia Jaunimo centro
Moterų pagalbinis vienetas, vado
vaujamas Anelės Pocienės. Į šią or
ganizaciją yra susibūrusios moterys,
kurių tikslas pagelbėti šio Centro
išlaikymui. Organizacijos narės pa
čios gamina maistą ir pateikia lan
kytojams, tuo sutaupydamos patar
navimo išlaidas. Narės yra labai dė
kingos lietuvių visuomenės nariams,
gausiai atsilankiusiems į paruoštus
pusryčius ir tuomi parėmusiems Jau
nimo centrą ir kitus gerus darbus.
Jaunimo centras yra pilnas gy
vumo, nes jame kas nors vyksta. Ša
lia vietinių teatrų, buvo atvykęs vai
kų teatras iš Detroit. Artimiausiu
laiku Jaunimo centre atsilankys
aktorė Virginija Kochanskytė ir
dainininkė Audronė Simanonytė.
Šalia šių iškilių menininkų į lietuvy
bės išlaikymo židinį atvyksta du
menininkai iš Lietuvos, — Liveta ir
Petras Kazlauskai.
Jaunimo centre esanti Čiurlionio
galerija į parodas sutraukia daug me
no mylėtojų. Šiai galerijai vadovau
ja veikli visuomenininke Laima Apanavičienė. Jaunimo centro taryba ir
valdyba kviečia lietuvius pasinau
doti mūsų patalpomis, kurios buvo
operos jubiliejaus paminsimu: me statytos lietuviškai veiklai išlaikyti.
nine programa atliko smuikininko
Antanas Paužuolis
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LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS
Sovietinė propaganda tvirtinda
vo, kad vokiečių okupacijos metais
lietuviškoji administracija bendra
darbiavo su vokiečiais. Tai grynas
melas. Lietuviškoji administracija
stengėsi apsaugoti lietuvius nuo vo
kiečių savivaliavimo, įspėdavo gy
ventojus apie rengiamus ūkių tik
rinimus, padėdavo išvengti siuntimo
į priverčiamus darbus Vokietijoje.
Pasipriešinimas okupantams vyko
ne tik administracijoje, bet ir pog
rindyje. J a u anksčiau minėjome, kad
Švenčionių apskrities policija vado
iniciatyva buvo slapta apginkluo
jamos kaimų savigynos grupės kovai
su raudonaisiais partizanais ir prie
šintis vokiečių savivaliavimui.
Šį kartą paminėsime apie po
grindyje leistą lietuvišką spaudą.
Vokiečių okupacijos metu pogrindyje
buvo leidžiami laikraščiai: „Neprik
lausoma Lietuva", „Į laisvę", „Lais
vės kovotojas", „Vieninga kova",
„Lietuvos laisvės trimitas", „Atžaly
nas", „Lietuva", „Vardan tiesos",
„Pogrindžio kuntaplis", „Baltija",
„Jaunime budėk" ir kt.
Lietuvių pogrindžio spauda pa
vadinimų gausumu, tiražu, skaityto
j ų skaičiumi pralenkė vokiečių cen
zūruojamą legaliąją spaudą. Kai
kurių laikraščių tiražai pasiekdavo
net 5,000 egzempliorių. Žinant, kad
kiekvienas nelegalus laikraštis pe
reidavo per daugelio žmonių rankas,
galime tvirtinti, kad šie laikraščiai
buvo skaitomi beveik visoje Lietuvoje.
Pagrindinis pogrindinės spau
dos tikslas buvo ginti Lietuvos ne
priklausomybės idėją, iškelti oku
p a n t ų s k r i a u d a s Lietuvai, duoti
lietuviams nurodymus, kaip reikia
elgtis vienu a r kitu kritiškuoju
m o m e n t u , informuoti skaitytojus
apie visa, k a s dedasi mūsų tėvynėje
ir pasaulyje.
Kadangi žmonės ignoravo vo
kiečių raginimus važiuoti darbams į
Vokietiją, o k u p a n t a i gaudydavo
žmones gatvėse, aikštėse, turguose,
traukiniuose, nevengdavo net baž
nyčių. Apie tai rašė pogrindžio spau
da.
„Žmonėms gaudyti ekspedicija
1943.11.09 d. atvyko į Žiežmarių
bažnyčią pamaldų metu. Wulf pa
vaduotojas Rexint pareikalavo vietos
kunigų išvaryti žmones iš bažnyčios.
Šiems atsisakius, su šalmais, auto
m a t i n i a i s ginklais ir g r a n a t o m i s
įsiveržė per 20 vokiečių žandarų.
Klūpančias j a u n e s n e s ir gražesnes
moteris jie t e m p ė už p a r a n k i ų į
tikrinimo komisiją" („J laisvę" Nr.
22, 1943 m.).
Priešintis prievartiniam lietu
vių išvežimui darbams Vokietijoje
kvietė pogrindžio spaudoje skelbia
mi Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto atsišaukimai.
„Komitetas taip pat nurodo ir
visiems šaukiamiesiems nepasiduo
ti teroro baimei. Kaip į visus ligšio
linius piktus okupantų kėslus mūsų
atžvilgiu, taip ir į šitą visi lietuviai
turi drąsiai ir vieningai tarti - NE.
Komitetas įpareigoja visus lietu
vius besislapstantiems teikti pagal
bą" ( J laisvę" Nr. 4, 1944 m.).
Apie v a d i n a m ą „savanorišką"
važiavimą d a r b a m s į Reichą buvo
rašoma:
„Kaune Savanorių prospekte
vaikščioję praeiviai matė tokį reginį.
Keturi vokiečiai žandarai nešė už
kojų ir rankų jauną vyruką, kuris
visa gerkle šaukė: „štai kaip verbuo
jami savanoriai".
(„Nepriklausoma Lietuva" Nr.
14,1943 m.).

„Kai 1944 m. jau buvo aišku, kad
vokiečiai karą pralaimės, kai ku
riems lietuvių tautos vyrams kilo
mintis sudaryti ginkluotas lietuvių
pajėgas, kurios gintų Lietuvos laisvę
nuo pralaimėjusių vokiečių ir bū
simų kitų Lietuvos Nepriklausomy
bės priešų. Kai sudaryta P. Plechavi
čiaus rinktinė nepakluso vokie
čiams, j i buvo likviduota, daugelis
karių sušaudyti. Sušaudytų lietuvių
karių pavardės buvo paskelbtos
pogrindžio spaudoje".
( J laisvę" Nr. 10, 1944 m. str.
„Jie žuvo, kad Lietuva gyventų").
Susidorojimas vyko net su nepaklus
niais policininkais. „Vilniaus krašte
po 'medžioklių' Gestapo vykdė dar
areštus tų lietuvių policijos parei
gūnų, kuriuos įtarė įspėjus gyven
tojus prieš medžiokles pasislėpti ir
juos gelbėjus. Ryšium su tuo areštuo
tas Švenčionių policijos viršininkas,
Trakų policijos viršininkas, Varėnos
lietuvių policijos viršininkas, gele
žinkelio stoties viršininkas ir t.t.
1944 m. kovo mėn. SS teismas
nuteisė mirties bausme Krėvės poli
cijos punkto vedėją Kauną, Graužiškių punkto vachmistrą Usą ir
policininką Ūsorių už atsisakymą
vykdyti vokiečių policijos įsakymą".
(„Nepriklausoma Lietuva" Nr.
17-18, 1943 m., „Laisvės kovotojas"
Nr. 23, 1944 m.).
Toks nelegalios spaudos išpli
timas siutino vokiečius ir jie griebėsi
net provokacijų. Pačios Gestapo
įstaigos pradėjo spausdinti tais pa
čiais pavadinimais neva nelegalią
spaudą. Apie tai tikrasis lietuvių
pogrindininkų laikraštis rašė:
„... Turiu pranešti, kad LLKS
baisiai pavydi tų spausdinimo prie
monių, kurias pasiteikė falšyvo
'Laisvės kovotojo' pagundymui.
Įsivaizduokite sau spausdinama
viešoje 'Šarūno' spaustuvėje (Kau
ne, Maironio g. 26), spausdina elek
trinėmis mašinomis iš 'Spindulio'
spaustuvės paskolyti žydų tautybės
geto darbininkai. Lietuviai darbi
ninkai ir tarnautojai prieš tai iš
'Šarūno' spaustuvės buvo pašalinti.
Platina Gestapo apmokami tarnau
tojai, važinėdami po Lietuvos teri
toriją keliomis lengvomis maši
nomis. Be to, dar ištisas tarnautojų
būrys Gestapo rūmuose Kaune kiša į
vokus, klijuoja ir siunčia viršaičiams,
apskričių viršininkams ir visur ki
tur, kur tik užsimanė". („Laisvės
kovotojas" Nr. 22, 1944 .06.06).
Kai vokiečių Gestapui pavyko
konfiskuoti vieną pogrindžio spaus
tuvę, slaptoji spauda rašė:
„Norėdami truputį pagadinti
Gestapui ūpą šioje srityje, mes pa
žadame, kad jei kartais Gestapui
pavyktų dar surasti ir suimti kurią
nors slaptą lietuvišką spaustuvę, tai
to pasėkoje nustojusio eiti leidinio
vietoj, mes išleisime du naujus. Tam
visi pasiruošimo darbai jau padaryti
prieš pusę metų. Prašom".
(„Laisvės kovotojas". Nr. 22,
1944.03.16 d.).
Ta pačia proga reikia paminėti,
kad slaptus laikraščius leido studen
tai ir mokiniai. Profesoriai slapta
skaitė paskaitas studentų grupėms,
egzaminavo juos. Gimnazijų direkto
riai pasirašinėdavo atestatus neatli
kusiems Reicho darbo tarnybų.
Čia paminėti toli gražu ne visi
kovos prieš vokiškuosius okupantus
būdai. Apsiribota tik pogrindžio
spaudos analize.
„Rytas",
Švenčionių rajono laikraštis,
2006 m. kovas
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakalaitė

Hundred seventeenth lesson.
(Handred seventynth leson) — Šim
tas septyniolikta pamoka.
Spring showers. (Spring šauers)
— Pavasario lietūs.
O n Easter Sunday w e s a w t h a t
spring not only brings flovvers,
b u t also s p r i n g floods. <An Yster
Sandei ui so t h ę t spring nat onli
brings spring ffauers bat olsou
sprinf Sads) — Velykų sekmadienį
mes pamatėme, kad pavasaris at
neša ne vien gėles, bet ir pava
sarinius potvynius.
When I w a s d r i v i n g home from
church, the fields looked likę
lakęs and the w a t e r was up t o
t h e rim of the road. (Uen ai uoz
džraiving hom fram čiurč the fylds
lukd laik leiks ęnd the uater uoz ap
tū tha rim af tha roud) — Kai aš
važiavau iš bažnyčios namo, laukai
atrodė kaip ežerai ir vanduo buvo
pasiekęs kelio pakraščius.
On the Monday m o r n i n g n e w s I
s a w pictures of p e o p l e w h o had
to be rescued from t h e i r flooded
cars. (An the Mandei morning njūs
ai sou pikčiurs af pypi hū hed tū bi
reskjūd fram ther fladed kars) —
Pirmadienio ryte per žinias mačiau
vaizdus žmonių, kuriuos reikėjo
išgelbėti iš apsemtų automobilių.
That could have b e e n me, h a d I
b e e n driving a half an h o u r
iater. (Thęt kud hev bin mi, hed ai
bin džriving e hęf en aur leiter) —
Tas galėjo atsitikti ir man, jeigu
būčiau važiavusi pusvalandžiu vė
liau.

Drivers don't realize h o w d e e p
t h e water is w h e n it's standing
o n the road.*(Džraivers dont ryelaiz hau dyp t h a uoter iz uen its
stending an tha roud) — Vairuotojai
neįsivaizduoja, koks gilus vanduo,
kai kelias yra apsemtas.
Flash floods a r e very dangerous, cars can float off t h e road.
(Flęš flads ar veri deindžras, kars
ken flout of t h a roud) — Staigūs
potvyniai yra labai pavojingi, maši
nos gali nuplaukti nuo kelio.
It w a s frotunate that no o n e got
hurt, people w e r e h e l p i n g e a c h
other out o f t h e dangerous situation. (It uoz forčiunat thęt nou
uon gat hiurt, pypi uer helping yč
ather aut af t h a dendžerous sičiueišen) — Laimė, kad niekas nebuvo
sužeistas, žmonės vieni kitus gel
bėjo iš pavojingos padėties.
T h e y don't a l w a y s predict how
m u c h it's g o i n g t o rain, w e need
t o b e p r e p a r e d for anything.
(Thei dont olueis pridikt hau mač
its going tū rein, ui nyd tū bi
pripėrd for enithing) — Ne visada
atspėjama, kiek lis, todėl turime
būti viskam pasiruošę.
Anyway, it w a s a nice Easter,
good food, n i c e friends and I got
h o m e before t h e roads flooded.
(Eniuei, it uoz e nais Yster, gud fūd,
nais frends, ęnd ai gat hom bifor tha
rouds fladed) — Vis tiek buvo pui
kios Velykos, skanus maistas, ma
lonūs draugai ir aš grįžau namo
prieš kelius užsemiant.

POLITIKAI KATALIKAI NETURI REMTI ABORTŲ
Politikai katalikai, dalyvaudami
priimant su abortais susijusius
įstatymus, privalo laikytis savo
tikėjimo. Tai viename interviu, skir
tame „Time Magazine", patvirtino
nominuotasis Tikėjimo mokymo
kongregacijos prefektas kardinolas
William Levada. P a s a k jo, kata
likams privalu laikytis tam tikrų
principų kaip Jėzaus Evangelijos

dalies. Politikų katalikų, remiančių
abortus, derėtų paklausti, kaip jie
šią savo poziciją suderina su
tikėjimu. „Galbūt jie turėtų garbin
gai prisipažinti, jog aiškiai neįsten
gia praktikuoti savo tikėjimo ir
k a r t u būti politikais", — sakė
Tikėjimo mokymo kongregacijos
prefektas.
BŽ, 2006 m. Nr. 6

„KAUKOLE LAGAMINE"
Tai ne tęsinys kriminalinio ro
mano, „senais laikais" skaitytojų
pamėgto Lietuvoje, o modernus šios
temos variantas, kai neseniai Fort
Lauderdale oro uoste buvo sulaikyta
moteris, kuri, skrisdama iš Haiti į
JAV, lagaminėlyje atsivežė žmo
gaus kaukolę. Moteris buvo areš
tuota ir jai grėsė deportavimas, ta

čiau jos advokatai deda pastangas,
kad tos bausmės būtų išvengta. Mat
30-metė moteris yra ,,voodoo" kunige
ir kaukolę naudoja savo religijos
apeigose. Kadangi ji prisipažino kal
ta, laukia mažesnė bausmė — iki
vienerių metų kalėjimo. Be abejo,
kaukolė buvo konfiskuota.
S.F.

NEPATENKINTI ORO LINIJŲ PASLAUGOMIS
Po 2001 m. rugsėjo 11-osios te
roristinių išpuolių Amerikoje ypač
sustiprinta oro linijų apsauga: prieš
įsėsdami į lėktuvą, keleiviai turi
pereiti įvairius patikrinimus, stro
piai tikrinamas ir jų bagažas. Nors
dėl tų tikrinimo procedūrų kartais
keleiviams tenka ilgas valandas iš
stovėti eilėse, bet ne dėl to jie la
biausiai nusiskundžia. Skrendan
čius lėktuvais labiausiai erzina ir
pykina pamesti ar pavėlavę lagami
nai, po to — skrydžių sustabdymas,
pavėlavimas, ypač kai reikia persės
ti į kitą lėktuvą ir dėl skrydžio pa

vėlavimo laiku nesuspėja atvykti į
oro uostą.
Pernai nusiskundimai dėl pa
mestų ar kartu su keleiviu neatskridusių lagaminų padidėjo 17
proc.: 2003 m. 1,000 keleivių pasi
taikė, kad dingo 4.83 bagažas, o per
nai iš 1,000 — buvo net 6.06 atvejai.
Mažiausiai nusiskundimų pernai
susilaukė „Southvvest Airlines" (iš
100,000 keleivių buvo tik 0.18
nepatenkintų). Daugiausia nusi
skundimų gavo ,,US Airways" —
1.86 tam pačiam kiekiui keleivių.
ChTr.
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• B a l a n d ž i o 2 1 d., p e n k t a d i e n į ,
7:30 vai. v. J a u n i m o centro kavinėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago,
įvyks dviejų dalių v a k a r as-susitikimas: Virginijos Kochanskytės pro
grama „Gyvenimas — tai kaip graži
kelionė", dalyvaus dainininkė Aud
ronė Simanonytė, Flipp Jazz trio ir
saksofonistas Mindaugas Matkus.
Balandžio 28 d., penktadienį, 7:30
vai. v. poezijos v a k a r a s ir susitiki
mas su aktore V. Kochanskyte Lie
tuvių dailės muziejuje, Lemonte.
Aktorei talkins Audronė Simano
nytė. Antroje vakaro dalyje — muzi
ka, vynas, pašnekesiai paveikslų
paunksmėje. Tel. pasiteiravimui:
773-443-8877 (Audronė).
• Š v . Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta Palai
mintąja. Šv. Mišios vyks šį šeštadie
nį, balandžio 22 d., 9:30 vai. r. se
selių motiniškajame name, 2601 W.
Marąuette Rd, Chicago. Mišias au
kos St. M a r ^ s parapijos, Riverside,
IL, kleb. monsinjoras George Šarauskas. Įėjimas pro paradines duris.
• 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. W a s h t e n a w Ave.,
Chicago, IL 60629. Bus kavutė.
• P a s k a i t ą „ A r k i v y s k u p a s Me
čislovas Reinys: mokslo ir tikėjimo
vienovė" istorikė iš Lietuvos dr.
Aldona Vasiliauskienė skaitys ba
landžio 22 d., šeštadienį, 4 vai. p.p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Dr. A. Vasiliauskienė, 14 knygų, 700
straipsnių autorė, atvyko į Čikagą.
Ji su paskaitomis įvairiomis dva
sinėmis istorinėmis temomis yra
apkeliavusi daugelį Lietuvos miestų
ir pabuvojusi už jos ribų. Tai reta
proga Čikagos ir jos apylinkių lietu
viams išgirsti intelektualinę dvasinę
paskaitą. Apie Sibiro kankinę, Vy
tauto Didžiojo universiteto psi
chologijos profesoriaus arkivyskupo
Mečislovo Reinio mokinę Adelę Dir
sytę ir apie psichologinių žinių pri
taikymą gyvenime kalbės kun. dr.
Kęstutis Trimakas. Šią dvasinę po
pietę organizuoja ir į ją kviečia JAV
LB Kultūros t a r y b a , ALTas ir
Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacija. Bus meninė dalis ir pa
bendravimas.
• Š v . Mišios u ž a. a. Violetą Karosaitę ir jos mirusius tėvus Vytautą
ir Oną Karosus bus aukojamos balan
džio 23 d., sekmadienį, 10:30 vai. r.
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Visi malo
niai kviečiami pasimelsti už jų sielas.
• B a l a n d ž i o 2 3 d., s e k m a d i e n į ,
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje,
14911127th Street, Lemont, IL, po 9
vai. r. ir 11 vai. r. šv. Mišių bus par
davinėjami bilietai į operos spektak
lį „Pilėnai". Bilietų kaina — 25-50
dol. Savaitės dienomis bilietus galite
įsigyti „Seklyčioje", 2711 W. 71st
Street. Tel. pasiteiravimui: 773-4762655. Operos valdyba kviečia įsigyti
bilietus į šį jubiliejinį spektaklį.
• B a l a n d ž i o 2 3 d., s e k m a d i e n į , 2
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, BL, maloniai kviečia vaikus,

APYLINKĖSE

tėvelius ir senelius į kūrybinį už
siėmimą „Lietuvių liaudies orna
mentika architektūroje ir skulptūro
je", kuriam vadovaus dailininkė Ra
munė Razevičienė. Prašome atsi
nešti spalvoto popieriaus, mažas
žirklutes, klijų. Tel. pasiteiravimui:
773-852-6500 (Ramunė).

Balandžio 30 4 . 3vaL p . p .
M o r t o n g i m n a z i j o s auditorijoje,
2401 S A u s t i n Blvd. C i c e r o , &»
Ljttuviu operos p a s t a t y m a s
\ v t a u t o Klovos „ P i l ė n a i "
Jei da r neĮsi g:; o t * bilietų, p a t s laikas tą padaryti. Bilietai parduodami , Seklyčiofe", 2711
W. 71 st Street, Chicago. te!. 773-476-2655.
Pirmadieniais-ketvirtadieniais raštinė dirba
nuo 9 vai. r. »ki 4 vai. p.p. šeštadieniais nuo 10
vai. r. iki 2 vai. D.p Bilietų kaina — 25-50 d o t
Tel. pasiteiravimui- 773 925-6193 (Vado
vas Momkus':.

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį,
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. 708-4487436 (Aldona Palekienė).
• C i c e r o J ū r ų šaulių kuopos
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas
nuo bažnyčios). Visų kuopos narių
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas.
• B a l a n d ž i o 23 d., s e k m a d i e n į ,
2 vai. p.p. Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., savo naują pro
gramą pristatys atlikėjai iš Lietuvos
Liveta ir Petras Kazlauskai. Duetas
dažnai dalyvauja įvairiuose labda
ros renginiuose. Ne išimtis ir šis
koncertas. Atvykdami į koncertą,
paremsite Lietuvos našlaičius per
organizaciją „Saulutė". Maloniai
kviečiame visus į koncertą.
• B a l a n d ž i o 26 d., t r e č i a d i e n į ,
Lietuvių verslo taryba kviečia visus
atvykti į susirinkimą — vakarie
nę, vyksiančią Willowbrook Ballroom, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs. Registracija 6 vai. v. Va
karienė 7 vai. v. Pagrindinis kal
bėtojas Jim Liautaud skaitys pas
kaitą „Kas daro verslą sėkmingą".
Užsiregistruoti galite paskambi
nę Dangirai West tel. 312-3970382, ext: 204 arba e-paštu: dangira.west@lbchicago.org
• B a l a n d ž i o 29 d., š e š t a d i e n į ,
Čikagos lituanistinėje mokykloje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL, vyks naujų mokinių registracija
2006-2007 m. m. Registracijos pra
džia 9 vai. r.
• B a l a n d ž i o 29 d., š e š t a d i e n į , 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.). Po paskaitos —
vaišės. Įėjimas nemokamas. Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500.
• N i j o l ė L u c i a plaukų s a l o n a s ,
5955 W. 87th Street, Oak Lawn, IL,
yra „Grožio ir sveikatingumo die
nos", kuri ruošiama balandžio 30 d.
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p., rėmėjas.
Galėsite pasidaryti šukuoseną, ma
nikiūrą, masažą, veido odos valymą,
makiažą. Už 20 min. patarnavimą
— 25 dol. J u s aptarnaus profesiona
lės. Kviečiame ne tik moteris, bet ir
vyrus. Vaišinsime šampanu ir už
kandžiais. Kviečiame užsirašyti iš
anksto tel. 708-422-5799. Visas pel
nas bus skirtas Lithuanian Mercy
Lift, krūties vėžio diagnostikos pro
gramai — mamogramų apmokėjimui.
• G e g u ž ė s 5 d., p e n k t a d i e n i , 7:30
vai v Čiurlionio paienjojc Jaunimo
centre įvyks dailininko Ernesto

ŠIŲ metų pavasarį žymiam lietuvių dailininkui Viktorui Petravičiui būtų
sukakę 100 metų. Šios sukakties proga gegužės 12 d., penktadienį, 7:30
vai. v. Čiurlionio galerijoje jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, vyks vakaras — paroda „Aš vis norėdavau sukurti savo..."
Vakare dalyvaus dailininko vaikai, anūkai, jį pažinojusieji žmonės. Bus
rodomas filmas apie V. Petravičių, galėsite pasigėrėti jo sukurtais darbais.
Kviečiame visus atvykti į šį vakarą.
Žvaigždino parodos a t i d a r y m a s .
Kviečiame visus. Adresas: 5620 S.
Claremont Ave., Chicago.
• M a r ą u e t t e P a r k Lietuviu na
mų savininkų draugija kviečia visus
a t v y k t i į v a k a r o n ę , kurioje bus
k a l b a m a imigracinės teisės klausi
mais. Imigracinės teisės specialistas
advokatas Aurelius Butvilas infor
muos apie naujausius pasikeitimus
imigracinėje teisėje ir a t s a k y s į
k l a u s i m u s . Vakaronė įvyks penkta
dienį, gegužės 5 d., 6 vai. v. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street. Bus
vaišės. Kviečiami visi draugijos na
riai ir svečiai.
• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį.
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v.
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite
u ž s i s a k y t i p a š t u , čekį, išrašytą
Nativity BVM Parish vardu, siųsda
mi J u l i e Zakarka, 10445 S. Keating
Ave., O a k Lawn, IL 60453 arba
p a s k a m b i n ę jai tel. 708-425-5015.
Tel. pasiteiravimui 773-776-4600.
• P a l a i m i n t o j o J. Matulaičio mi
sijos k o m i t e t a s kviečia svečius į kas
m e t i n i u s Motinos dienos pietus, ku
rie įvyks gegužės 7 d. 12:30 vai. p.p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
V i e t a s kviečiame u ž s i s a k y t i pas
Vandą Gvildienę, tel. 630-271-9136.
• J A V LB V i d u r i o v a k a r ų a p y 
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. L a u k s i m e JAV LB apylinkių
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos n a n ų , kuriems rūpi
JAV LB veikla Tol. pasiteiravimui
630-243-6302 Aušrele Sakalaite

• „Šokome,
šoksime...
metų
metelius!" Tautinių šokių grupė
„Spindulys" šiais metais švenčia
savo 30-metį. Šventė įvyks š. m.
gegužės 13 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Šventė prasidės 5 vai.
p.p. koncertu naujojoje Jaunimo
salėje. 8 vai. v. didžiojoje salėje bus
pokylis. Bilietų kaina į koncertą 10
dol. perkant iš anksto, 12 dol. — prie
įėjimo durų. Pokylio ir koncerto
k a i n a 45 dol., j a u n i m u i 25 dol.
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę Aušrai Jasaitytei-Petry tel.
708-349-8432.
• A r t ė j a M o t i n o s d i e n a . Lietuvių
fondas sveikina visas motinas, mo
čiutes, išlaikiusias lietuvišką pradą,
besirūpinančias lietuviškumo iš
saugojimu, sukūrusias lietuviškas
organizacijas. Lietuvių fondo tikslas
— lietuvybės išlaikymas. Tad pagerb
kime savo mamas įnašais Lietuvių
fondui, pratęsdami jų pradėtus dar
bus. LF adresas: 14911127th Street,
Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616.
. : : •

IŠARTURTOU».
• B a l a n d ž i o 30 d., s e k m a d i e n į , 1
vai. p.p. Dievo Apvaizdos parapijos
salėje, Detroit, MI, aktorė Virginija
Kochanskyte atliks programą „Gy
venimas — tai kaip graži kelionė".
Programoje dalyvauja dainininkė
Audronė Simanonytė. Bus vaišės.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
^mokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės j
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

