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V. Uspaskichas ir R. Paksas dirba užsieniui? 

Rolandas Paksas 
Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 
— Naujosios sąjungos vadovas Artū
ras Paulauskas tikina, jog savo siau
rų asmeninių interesų siekiantys 
Darbo partijos vadovas Viktoras Us
paskichas ir Liberalų demokratų 

A. Kubilius 
ragina ruoštis 

„Mažeikių 
naftos" 

nacionalizavimui 
Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 

— Opozicinės Tėvynės Sąjungos 
pirmininkas Andrius Kubilius ragi
na Vyriausybę jau šiomis dienomis 
teikti Seimui „Mažeikių naftos" 
nacionalizavimo įstatymo projektą. 

„Galima priimti sąlyginį įstaty
mą, numatantį, kad jei iki gegužės 
10-15 dienos nesibaigia derybos su 
'Jukos', jis įsigalioja, arba priimti 
vieno sakinio įstatymą — jeigu iki 
gegužės 10 dienos nieko neįvyksta, 
gegužės 11 dieną Seimui teikiamas 
nacionalizavimo įstatymo projek
tas", — sakė A. Kubilius. 

Jis teigė manąs, kad derybos su 
susivienijimu „Jukos" liks be rezul
tatų ir todėl neatidėliojant reikia 
ruoštis jo valdomų „Mažeikių naf
tos" akcijų nacionalizavimui. 

A. Kubilius tvirtino, kad birželio 
antroje pusėje Rusijoje turėtų būti 
paskelbtas „Jukos" bankrotas, todėl 
Lietuvoje atidėlioti „Mažeikių naf
tos" akcijų, kurios dabar priklauso 
„Jukos", nacionalizaciją leisiančių 
teisės aktų priėmimą Seime vėles
niam laikui negalima. 

„Gegužės vidurys yra galutinis 
terminas tokiems sprendimams čia 
priimti, nes vėliau bus sunkiau da
ryti kokius nors veiksmus", — sakė 
opozicijos vadovas. 

A. Kubilius pakartojo, kad už
sitęsusios derybos su „Jukos" nau
dingos tik Kremliui, kuris siekia per 
„Jukos" bankroto procedūrą „Ma
žeikių naftos" kontrolę perduoti 
Kremliaus Nukelta į 6 psl. 

Viktoras Uspaskichas 
Eltos nuotr. 

partijos vadovas Rolandas Paksas 
yra užsienio spectarnybų naudojami 
instrumentai . 

Tai A. Paulauskas pareiškė pir
madienį spaudos konferencijoje, ku
rioje pakartojo jau anksčiau išsaky

tą mintį burti plačią valstybininkų 
koaliciją, oponuosiančią V. Uspaski-
cho ir R. Pakso duetui. 

„Aš manau, kad V. Uspaskichas 
ir R. Paksas nėra visiškai savaran
kiškos figūros, keletas veiksmų ir jų 
veikimo būdų leidžia galvoti, kad 
scenarijus yra rašomas kitur, norint 
parodyti, kad mūsų valdžia ir mūsų 
politikai nesugeba valdyti valstybės. 

Tos dvi figūros yra naudojamos 
kaip instrumentai tiems tikslams 
pasiekti, tos jėgos sėdi ne mūsų šaly
je, bet puikiausiai koordinuoja, pui
kiausiai sugeba veiksmus nukreipti 
jiems palankia linkme", — pirma
dienį teigė A. Paulauskas. 

Jis nesukonkretino, kokios už
sienio šalies ar šalių spectarnybos, 
jo nuomone, „režisuoja" V. Uspaski-
cho ir R. Pakso veiksmus. 

Abiejų minėtų politikų oponen
tai paprastai užsimena apie jų ry-

„ A l Jazeera" e tery je — Lietuva 
Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 

— Arabų pasaulyje populiaraus ir 
kontroversiško Kataro televizijos ka
nalo ,,A1 Jazeera" žurnalistai, kurda
mi laidą apie žuvusių čečėnų vadų 
našles, lankėsi ir Lietuvoje. 

Kaip pranešė dienraščio „Lie
tuvos žinios" priedas „Televizija", šio 
kanalo žurnalistų grupė Vilniuje su
sitiko su dažnai į Lietuva atvykstan
čia 1996 metais žuvusio Čečėnijos 
prezidento Džochar Dudajev našle 
Ala Dudajevą. Vilniuje ji pristatė sa
vo knygą. 

„Naudodamiesi proga, parengė
me keletą reportažų apie Lietuvą, 
jos istoriją, kultūrą ir žmones. Par

sivešime įdomios medžiagos iš KGB 
muziejaus. Čia mūsų gidas buvo bu
vęs sovietmečio disidentas ir politi
nis kalinys Antanas Terleckas — 
puikus žmogus, kurio veikla siekia 
pačias kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės ištakas", — pasakojo žurna
listas Sheozh Zaur Ahmednami. 

„Al Jazeera" —viena kontrover-
siškiausių arabų pasaulyje televizi
jos stočių, Vakaruose kritikuota dėl 
Irako karo nušvietimo. Televizijos 
kanalas kelissyk transliavo labiau
siai ieškomo pasaulyje teroristo Osa-
ma bin Laden ir jo vadovaujamos „ai 
Qaeda" grupuotės veikėjų kreipimu-
sis. 

Traukiasi socialliberalų ministrai 
Premjeras žurnalistus informa

vo, kad patenkins abiejų ministrų 
atsistatydinimo prašymus. 

Kol kas tik neaišku, nuo kada 
ministrai bus atleisti iš pareigų. 
Prezidentas yra išreiškęs pageida
vimą, kad A. Valionis ministro poste 
liktų bent iki Užsienio reikalų mi
nisterijos Vilniuje gegužės 1-4 die
nomis rengiamos didelės Baltijos ir 
Juodosios jūros valstybių bei JAV 
vadovų konferencijos. 

Premjeras A. Brazauskas teigė 
dėl to neprieštaraujantis. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrė V. Blinkevičiūtė pirmadienį 
„atnaujino" atsistatydinimo pareiš
kimą, kurį buvo sustabdžiusi, kol 
prezidentas bei valdančiosios koali
cijos nariai socialdemokratai svarstė 
jos galimybes ateityje pasilikti Vy
riausybėje. 

„Noriu padėkoti prezidentui, 
ministrui pirmininkui, Lietuvos 
žmonėms Nukelta į 6 psl. 

Antanas Valionis 
Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 
— Du ministrai, kuriuos į Vyriausy
bę buvo delegavusi iš valdančiosios 
koalicijos pasitraukusi Naujoji są
junga (NS, socialliberalai), pirma
dienį patvirtino, jog atsistatydina, 
vykdydami partijos vadovybės valią. 

Atsistatydinimo pareiškimus 
premjerui Algirdui Brazauskui pir
madienį įteikė užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis bei sociali
nės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė. 

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

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

sius su Rusija. 
A. Paulauskas sakė išvadą apie 

„režisierių" iš svetur rankas darąs 
ne tik remdamasis asmeniniais pa
stebėjimais, bet ir specialiųjų tar
nybų informacija, kurią gaudavo dar 
būdamas Seimo pirmininku. 

Socialliberalų frakcijos seniū
nas, prieš dvi savaites iš Seimo pir
mininko pareigų atstatydintas A. 
Paulauskas taip pat patikino, jog 
socialliberalų sprendimas trauktis iš 
koalicijos buvo apgalvotas. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Lietuviška veikla ir... 
benzinas. 
Reikšmingas būsimas 
PLB seimas 
Lietuvių telkiniuose. 
Kitu žvilgsniu: ironija — 
vaistas ar nuodas. 
Mūsų reikalas teisus. 
Dar trys kandidatai \ 
JAV LB XVIII Tarybą. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Sparčiai vyksta 
pasiruošimas „Pilėnams". 

Spindulio" sukaktis. » 
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BADAUSI - BUSI JAUNAS 
Mažo kaloringumo 
dieta gali pratęsti 

gyvenimą 
Mokslininkai teigia, kad mažo 

kaloringumo dieta gali pakeisti net 
ir nenutukusių žmonių medžiagų 
apykaitą bei organizmo chemines 
reakcijas. Todėl pagerėja sveikata ir 
ilgėja gyvenimo trukmė. 

Lėtina senėjimą 
Išvados patvirtina hipotezę, kad, 

sumažinus maisto kiekį, pailgėja 
žiurkių ir pelių gyvenimas. Žmo
nėms tai užkerta kelią vėžiui, diabe
tui, širdies ir kitoms ligoms, lėtina 
senėjimą. 

Ir mokslininkus, ir paprastus 
žmones sužavėjo mintis, kad badas 
gali tapti jaunystės šaltiniu. Tyrimų 
tema - kalorijų apribojimas.. Taip 
mokslininkai vadina racioną, kuria
me gausu maistingųjų medžiagų, 
tačiau mažai kalorijų. Kai kas jau 
pradėjo eksperimentuoti su savimi. 
Buvo įkurta Kalorijų apribojimo 
draugija, kuriai priklauso žmonės iš 
įvairių pasaulio šalių. Su savimi 
eksperimentuoja tūkstančiai šios 
teorijos -pasekėjų. Tačiau dar ne
įrodyta, jog maisto kaloringumo su
mažinimas efektyvus ir žmogui, nes 
tai - daug darbo reikalaujantis' ir 
brangus tyrimas. "Reikia dešimtme
čių, kad galėtume įvertinti metodo 
įtaką gyvenimo trukmei. 

Bandė su žmonėmis 
„Nėra duomenų apie nenutuku

sius žmones", - sakė Lousiana uni
versiteto Biomedicinos mokslo cen
tro sveikatos gerinimo programos 
direktorius Eric Ravusin. Ankstesni 
tyrimai parodė, kad mažo kalorin
gumo dietos gali sumažinti nutu
kusių žmonių svorį ir pakeisti me
tabolizmą. 

Pusmetį trukusio tyrimo, kuria
me dalyvavo 48 žmonės, o vadovavo 
E. Ravusin, rezultatai išspausdinti 
žurnale „The Journal of the Ame
rican Medical Association". Taip ka
lorijų ribojimo metodas pirmą kartą 
buvo išbandytas su turinčiais ants
vorio, tačiau nenutukusiais žmo
nėmis. Daugelis dalyvių kalorijas 
apribojo 25 proc. Bet kai kurie žengė 
toliau ir kelias dienas suvartodavo 
vos po 890 kalorijų. 

„Tokie tyrimai dar nebuvo at
liekami", - sakė Nacionalinio senėji
mo instituto, kuris finansavo tyrimą, 
geriatrijos ir klinikinės gerontologi
jos programos direktorius Evan 
Hudley. Rezultatus jis įvertino kaip 
„stulbinančius", nors eksperimentas 
- tik pradinis projektas prieš dvejus 
metus truksiantį tyrimą, kuris tu
rėtų prasidėti rudenį. 

Sumažėja insulino lygis 
Viena pagrindinių E. Ravusin 

išvadų - apribojus kalorijas, suma
žėja insulino lygis ir kūno tempe

ratūra. Jie abu laikomi ilgaamžišku
mo požymiais, nes per ankstesnius 
kitų mokslininkų tyrinėjimus aptik
ta, kad tokius požymius turi ilgaam
žiai. Dieta taip pat sumažino tiroi
dinių hormonų lygį bei DNR pažei
dimų. 

Tačiau E. Ravusin įspėjo, kad 
tai buvo išankstinis tyrimas, kuris 
dar neįrodo, jog kalorijų apribojimas 
žmonėms suteikia daugiau sveika
tos ir gali pratęsti gyvenimą. 

Organizmas ginasi pats 
Mokslininkai seniai žino: kai 

žmonės apriboja kalorijas ir nu
meta svorio, organizmas bando tai 
kompensuoti, lėtindamas metabo
lizmą. O lėtinimas - apsauginis 
mechanizmas, kovojantis su svorio 
metimu. Galbūt pasitarnavo evoliu
cija, apsaugodama žmones nuo mir
ties iš bado. Bet tai - dietologų pra
keiksmas, nes dėl šio mechanizmo 
sunkiau ilgą laiką mesti svorį. 

Galima keliais būdais paaiškin
ti, kodėl griežta mažo kaloringumo, 
tačiau daug maistingųjų medžiagų 
turinti dieta gali sulėtinti senėjimą. 
Daugelis mokslininkų mano, kad 
svarbus senėjimo faktorius yra tai, 
jog laisvieji radikalai bei aktyvios, 
deguonies turinčios ir normalaus 
metabolizmo procese susidarančios 
ląstelės pažeidžia DNR. Mažesnis 
maisto kiekis lėtina metabolizmą ir 
mažina laisvųjų radikalų kiekį. 

Kita hipotezė teigia, kad kalori
jų deficitas įjungia tam tikrus 
genus, sulėtindamas „laikrodį". 

Beždžionės gyvena ilgiau 
Pastebimas kalorijų ribojimo 

poveikis rezus makakoms. Moksli-

PADĖTI DRAUGAMS - NAUDINGA SVEIKATAI 
Mokslininkai priėjo išvados, kad 

žmonės, padedantys draugams, gy
vena ilgiau. O sulaukti pagalbos 
nėra taip naudinga, kaip atrodo. 
Pagalba gali būti įvairi, pavyzdžiui, 
nuvesti draugą pas gydytoją, senutei 
kaimynei parnešti pirkinių arba 
prižiūrėti sergantį giminaitį. Tai fi
zinės pagalbos pavyzdžiai. 

Tačiau pagalba gali būti ir emo
cinė - išklausyti žmogų, kuris nori 
išlieti širdį arba išsipasakoti savo 
problemas. Kartais tai būna sunkiau 
nei panešti sunkų krepšį. Bet gali 
būti. kad būtent jūsų kantrybė ir 
parama sprendžiant kito žmogaus 

Kūdikio besilaukiančios moters 
figūrą galima koreguoti. Artėjant šil
tajam metų laikui, kai visi nusimes 
storus drabužius, gražiai atrodyti 
rūpi ir kūdikio besilaukiančiai mote
riai. Išsaugoti grakštumą ir sveikatą 
nėščiajai gali korsetas, specialios ko
jinės, mankšta ir masažai. 

Vaikelio laukimas - didelis fizi
nis moters galimybių išbandymas. 
Nėštumas ir gimdymas, neskiriant 
savo kūno priežiūrai atitinkamo dė
mesio, palieka moters kūne nepagei
daujamų pėdsakų. 

Po gimdymo odos audiniai per
sitempia, dėl likusio antsvorio dings
ta moters liemens formų grakštu
mas, eisena dažnai tampa sunki ir 
nerangi. 

Kaip išvengti šių nemalonių 
padarinių ir nevaržomai džiaugtis 
nauja gyvybe? 

Nėštumo metu didžiulis krūvis 
tenka nugaros raumenims, kyla pa
vojus pertempti pilvo audinius. Di
dėjantis pilvas priverčia moteris 
atsilošti atgal, pradeda skaudėti 

problemas jam padės pakeisti gyve
nimą ir įveikti sunkumus. 

Mes intuityviai suvokiame, kad 
mūsų pagalba privers žmogų pasi
justi geriau. Bet jeigu jis nuolat 
prašys pagalbos aplinkinių, gali 
susiformuoti priklausomybės jaus
mas, vėliau sukelsiantis ir nerimo 
bei kaltės pojūtį. Žmogus gali jaustis 
našta, kilti minčių nusižudyti. 

Mokslininkai seniai žinojo, kad 
socialiniai kontaktai kiekvienam 
mūsų turi apsauginį poveikį. Jie 
gerina imuninės sistemos funkcio
navimą, mažina galimybę susirgti 
peršalimo ir infekcinėmis ligomis, 

juosmenį. Dauguma moterų norė
damos patogiau jaustis ir gražiai 
atrodyti, dėvi įvairius korsetus arba 
diržus prieš ir po gimdymo. Šie ga
miniai padeda išvengti strijų, pilvo 
poodžio ir odos pertekliaus. 

Gimdos raumenys gali išsi
tempti iki 40 kartų, tačiau to negali
ma pasakyti apie pilvo srities rau
menis, poodinę ląstelieną ir odą. 

Korsetą ar diržą rekomenduoja
ma nešioti nuo nėštumo vidurio. Šios 
priemonės švelniai prilaiko pilvuką 
ir sumažina juosmeniui (nugarai) 
tenkantį krūvį, padeda išlaikyti tai
syklingą laikyseną ir aktyviai judėti, 
apsaugo nuo raumenų pertempimo 
ir neleidžia sutrūkinėti odai. 

Pilvo ir nugaros raumenims 
stiprinti bei visai savijautai gerinti 
būtina speciali mankšta. Beje, akty
viai mamai lengviau gimdyti. įsitem
pusius nugaros raumenis atpalai
duoti padeda ir masažas. Stuburui 
stabilizuoti ir nugaros raumenims 
stiprinti puikiai tinka didžiuliai ka
muoliai. Jie taip pat lavina koordi-

greitina sveikimo procesą. Tačiau 
šiandien mokslininkai priėjo prie 
išvados, kad ne visi socialiniai kon
taktai duoda tą patį efektą. Laimi 
tie, kurie siūlo pagalbą. Padėdami 
kitiems, pailginate savo gyvenimą. 
Nesvarbu, kaip padedate - fiziškai 
ar emociškai. 

Teikdami pagalbą kitiems, su
mažinate įtampą, stiprinate fizinę ir 
dvasinę sveikatą, atsikratote depre
sijos. Taip pat sukaupiate teigiamų 
emocijų, kurios palankiai veikia 
širdies ir kraujagyslių bei imuninę 
sistemas. 

BNS 

naciją ir taisyklingą laikyseną. 
Pakitęs kraujo krešumas, padi

dėjusi gimda ir hormonų pokyčiai 
gali sąlygoti kojų venų išsiplėtimą. 
Siekiant išsaugoti kojas, kad pa
gimdžius jos išliktų tokios pat gra
žios, nėščiajai patariama kasdien 
išeiti pasivaikščioti, pagulėti pakė
lus kojas (kiekvieną dieną rekomen
duojama daryti 3 ar 4 pertraukas, 
trunkančias 10-15 min., pakeliant 
kojas virš širdies lygio). 

Nuovargį puikiai malšina pakai
tinis (kontrastinis) šalto ir šilto van
dens dušas, švelnus masažas nuo 
pirštų galiukų šlaunų link. 

Labai padeda ir profilaktinės 
kompresinės kojinės. Tačiau svar
biausia jas taisyklingai užsimauti. 
Geriausia tai daryti, dar neatsikėlus 
iš lovos. Tada kojinės taisyklingai 
apglunda ir spaudžia venų sieneles. 
Tokiu būdu suaktyvinama kraujota
ka, sumažinamas kojų nuovargis ir 
tinimas. Šias kojines reikia mūvėti 
nuo pirmojo nėštumo mėnesio. 

ELTA 

ninku grupė iš Wisconsin univer
siteto daugiau nei dešimtmetį stebi 
76 beždžiones. Pusės jų racionas yra 
mažo kaloringumo, kita, kontrolinė, 
grupė maitinasi normaliai. 

Mažo kaloringumo dietos be
silaikančios beždžionės sveria apie 
30 proc. mažiau ir turi 70 proc. ma
žiau riebalų, taip pat mažesnį insu
lino lygį. Kontrolinės grupės bež
džionės dvigubai dažniau miršta 
nuo senatvės ligų, pavyzdžiui, dia
beto ar sustojus širdžiai. Maždaug 
90 proc. pirmosios grupės beždžionių 
dar gyvos, kontrolinės grupės - tik 
70 proc. 

Atsikratė antsvorio 
E. Ravusin tyrime dalyvavo 

27-49 metų vyrai ir moterys. Kai 
kurie turėjo vos kelis kilogramus 
antsvorio, bet kiti - net 30 svarų 
(13,5 kg). 

Pusę metų kontrolinė grupė lai
kėsi dietos, leidžiančios išsaugoti 
pradinį svorį. Antroji grupė gavo 75 
proc. pirmosios grupės raciono. Tre
čiosios grupės kalorijos buvo apri
botos 12,5 proc, o dar 12,5 proc. su
degindavo per fizinius krūvius. 

Paskutinė grupė laikėsi didžiau
sios 890 kalorijų per dieną dietos. 
Tai maždaug pusė to, kiek reikia 
daugumai suaugusiųjų. Tai truko du 
ar tris mėnesius, kol jos nariai 
prarado apie 15 proc. svorio. Po to jie 
pereidavo prie dietos, išlaikančios 
sumažėjusį svorį. 
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REIKŠMINGAS DANUTĖ B I N D O K I E N Ė 

PLB BŪSIMAS Lietuviška veikla ir ... 
SEIMAS benzinas 

* 

a r d o m u gyventi šioje šalyje: 
1 jeigu ne vienokia, tai kitokia 

A problema... Teroristų išpuoliai, 
naujo karo grėsmė, būsimieji rinki
mai, nusikaltusių politikų teismai 
ir nuolatiniai prezidento tvirtini
mai, kad „viskas eina į gerą pusę". 
Tačiau pavasaris nebūtų pava
saris, jeigu vartotojams ant pečių 
neužmestų ir savo naštą — ky
lančias benzino kainas. Prie to 
esame jau pripratę, nes kasmet 
tenka šį „pasikeitimą" išgyventi. 
Paprastai prieš atostogų laikotarpį 
ar valstybines šventes, vadinamuo
sius „ilgus savaitgalius", benzino 
kainos šoktelėja aukštyn. Ir praei
tyje buvo keliskart priartėjusios 
prie 3 dol. ribos, bet ant to slenks
čio lyg ir stabtelėdavo, nes gyven
tojai sukeldavo triukšmą, grasin
dami valdančiajai partijai „atsily
ginti" per rinkimus, jeigu benzino 
kainos nebus sumažintos. 

Šis grasinimas visuomet at
nešdavo greitų rezultatų, bet ir 
naujų pagraudenimų, kad „laikas 
ieškoti kitų energijos šaltinių, 
taupyti ir sumažinti priklausomu
mą nuo užsienio naftos eksportuo
to". Krizei praėjus, viskas pasilik
davo „po senovei" — iki kito karto, 
kai benzino kainos pradėdavo vėl 
kilti. 

Nepaisant pasiteisinimų ir 
aiškinimų „iš aukščiau", kad ben
zino kainų nepastovumas priklau
so nuo daugelio priežasčių, ypač 
eksporto sumažėjimo ir reikmių 
padidėjimo, naftos savininkų gob
šumo, vis keliant kainas, priešiško 
arabų pasaulio nusistatymo ir 
Kinijos bei Indijos veržimosi į 
„naftos vartotojų" klubą, Amerikos 
gyventojai tomis pasakėlėmis jau 
seniai nebetiki, nes benzino kai
nos, atrodo, pakeliamos ar sumaži
namos ir be jokios priežasties — 
tik dėl to, kad didžiosios naftos 
perdirbimo įmonės to užsigeidžia... 

Ši pavasarį kyla ne tik benzino 
kainos, bet ir rūpestis, ir pasipikti
nimas. Tačiau Vašingtonas kol kas 
nieko konkretesnio nepasako, tik 
vis ragina „taupyti, ieškoti kitų 
energijos šaltinių". Žinoma, res
publikonams čia gera proga „pra
kišti" daugiau naftos gręžinių val
diškuose parkuose, draustiniuose. 
Prieš šiuos gręžinius visuomet 

būdavo labai stipriai protestuoja
ma, bet dabar , kai benzino kainos 
lipa vis aukš tyn ir aukštyn, tiek 
daug pro tes tų vargiai pasigirs . 
Viena aišku, respublikonams ben
zino kainos i lgainiui „brangia i 
atsieis", nes, piliečių kišenėms tuš-
tėjant, n e p a i s a n t valdančiosios 
partijos pasiteisinimų, ji vis tiek 
kalt inama dėl valstybėje ja ts i ran-
dančių negerovių. 

Aukštos benzino kainos — ne
maža negerovė. Juo labiau, kad jos 
greitai rat i lais nubanguos per vi
sus šalies ekonomikos sluoksnius. 
Kadangi nafta naudojama ne tik 
benzinui gaminti , bet ir daugeliui 
kitų, kasdien plačiai vartojamų 
produktų bei gaminių, galima ti
kėtis nemažo ka inų šoktelėjimo 
įvairioms prekėms — nuo popie
riaus, iki p las tmasės , iki aliejinių 
dažų ir pan. Be to, pabrangs pre
kių pr is ta tymas, lėktuvų skrydžių 
bilietai, žmonės mažiau keliaus, 
tad įvairių vasarviečių, restoranų, 
pramogų rengėjų pajamos žymiai 
kris. 

O kaip su lietuviškais rengi
niais? Vasaros metu jų sumažėja 
salėse, bet pagausėja gamtoje — 
ruošiamos išvykos, gegužinės, pa
silinksminimai. Kai benzinas toks 
brangus, a r žmonės į tuos rengi
nius važiuos, ypač pensininkai, ku
riais daugiausia mūsų veikla ir 
remiasi? Ar, atėjus rudeniui, tėvai 
iš tolimų priemiesčių tebevežios 
savo vaikus į lietuviškas mokyk
las, ar kiekvieną savaitgalį atvyks 
į renginius mūsų centruose, ypač 
toli nuo jų gyvenantys? (Juk praėjo 
tie laikai, kai gyvenome arti vieni 
kitų — lietuviškose apylinkėse. 
Dabar esame išsibarstę po plačiuo
sius priemiesčius kaip tos Samuo
lio bitės.) 

Tad yra galimybių, kad aukš
tos skystojo kuro kainos „nuso
dins" ne tik Amerikos ekonomikos 
eigą, bet gerokai prislopins ir lietu
višką veiklą. Norime tikėti, kad 
dabartinė naftos krizė bus ne tik 
skambutis, bet garsus varpas ir 
paskatins tai , kas buvo daug de
šimtmečių uždelsta: ne vien ieš
koti, bet surast i ir nedelsiant pa
naudoti naftos pakaitalą. Ameri
koje galimybių yra, reikia tik gerų 
norų. 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vyriausias organas yra kas treji 
metai vykstantis PLB seimas. Pas
taruoju metu PLB seimai rengiami 
Vilniuje ir būsimasis, - tryliktasis -
įvyks vasarą, rugpjūčio 7-11 d. Ta 
proga verta susimąstyti ir pagalvoti, 
kokie gi yra užsienio lietuviams nau
jieji iššūkiai, vykstant globalizacijos 
procesui ir augant kosmopolitizmui, 
keičiančiam požiūrį į tautiškumą. 

1949 m. Mykolas Krupavičius, 
Lietuvybės išlaikymo tarnybos valdy
tojas, rašė, kad PLB turi du tikslus -
pagrindinį ir atsitiktinį. Pagrindinis -
išlaikyti lietuviuose lietuvybę; atsi
tiktinis - atkovoti Lietuvai laisvę. 

Atsitiktinio tikslo jau nėra. Lie
tuva savo nepriklausomybę atkūrė ir 
mums liko vienintelis pagrindinis tik
slas, tai lietuvybės išlaikymas. Nuo 
1944 metų gyvendami užsienyje 
išmokome daryti ką reikia, kaip veik
ti, kaip organizuotis, kurie reikalai 
yra pirminiai, kur sudėti žymiuosius 
ženklus. Supratome ką reiškia būti 
atskirtiems nuo tautos kamieno. Ar 
mums sekasi įgyvendinti savo siekius, 
tai čia jau kitas klausimas. Turime 
labai daug gražių pavyzdžių, kuomet 
galime pasidžiaugti darbo vaisiais ir 
taip pat turime daug nutautėjimo 
pavyzdžių, kurie ne tik neša lietuvių 
tautai širdgėlą, bet ir kelia rimtus rū
pesčius dėl tautos ateities. Emigra
cijos mastai išskiria Lietuvą iš kitų 
postkomunistinių kraštų. Tokiai gau
siai imigracijai nebuvome pasiruošę, o 
kas dar labiau gąsdina, kad nepasi
ruošusi pati Lietuva. 

Emigracijos mažinimas nėra 
tapęs vienu iš pagrindinių vals
tybinių tikslų. Neseniai teko kalbėtis 
su Lietuvos Vyriausybėje aukštas 
pareigas einančiu asmeniu, kuris 
sakė, kad emigracijos reikalu yra ta
riamasi beveik kas dieną, tačiau ką iš 
tikrųjų reikia daryti, atrodo, bent šiuo 
metu sunkiai randa atsakymą, jei iš 
vis jį randa. 

Vienas pavyzdys nekonkretaus 
planavimo galėtų būti neseniai vykusi 
emigracijos reikalų konferencija LR 
Seime. Konferencija tikrai buvo pras
minga, išklausyta nemažai svarbių 
pranešimų, kalbėta apie emigracijos 
iššūkius valstybei, priimta rezoliucija, 
pasiūlyta įsteigti nuolatinę komisiją 
emigracijos reikalams. Liberalų frak
cija, vieni šios konferencijos organiza
torių, Seimui siūlė sudaryti tokią 
komisiją. Posėdyje, svarsčiusiame ko
misijos steigimą, užsiregistravo 55 iš 
141 Seimo narių. Balsavimo rezul
tatai: už-17, priėš-8, susilaikė-26. Po 
tokio balsavimo gana piktai pasisakė 
Liberalų frakcijos sekretoriatas: „Pra
nešama, jog per pastaruosius 15 metų 
iš Lietuvos į užsienio šalis nuolati
niam gyvenimui išvyko apie 10 pro
centų Lietuvos gyventojų. Žiniask-
laidoje svarstomos galimybės išei
viams užsienyje rinkti savo Seimo na
rius. Tuo tarpu mūsų Parlamentui, ko 
gero, labiau rūpi žuvys, nei ištisomis 
gyvenvietėmis Lietuvą paliekantys 
piliečiai - Seime netgi veikia Jūrinių 
ir žuvininkystės reikalų komisija, 
tačiau kažkodėl vengiama įkurti pa
dalinį, galbūt, gerokai svarbesniems 

emigracijos klausimams spręsti", -
pastebi P. Auštrevičius. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento strategija dar iki šios 
dienos nėra Vyriausybės patvirtinta. 
Jau pats institucijos pavadinimas 
kelia klausimą, nejaugi išeivijos rei
kalai Lietuvos valstybėje yra antra
eiliai? Savaime suprantama, kad de
mokratijoje tautinių mažumų reikalai 
yra svarbūs ir jiems reikalinga insti
tucija, bet taip pat yra aišku - tau
tinių mažumų ir užsienio lietuvių po
reikiai nėra tokie patys. Apie gausios 
emigracijos skaičius negalime kal
bėti, nes tikslių skaičių pati valstybė 
neturi. Buvęs LR Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas aukščiau minėto
je konferencijoje teigė, kad yra rei
kalinga institucija užsienio lietuvių 
reikalams, tačiau šiandieną Seimui 
vadovauja kitas pirmininkas ir tenka 
suabejoti ar, vos paėmęs pareigas, pa
jėgs rūpintis emigracijos reikalais, ar 
Seimas padarys konkrečius pasiūly
mus ir priims reikiamus sprendimus. 

Šis sudėtingas užsienio lietuvių 
ryšys su Lietuva kaip tik bus vienas iš 
tų klausimų, kuriuos turės spręsti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei
mas. Nuomonių yra labai daug ir jos 
skirtingos. Kraštų LB, o jų jau turime 
36 (ką tik įsisteigė LB Japonijoje), šį 
ryšį mato įvairiai. Turtingųjų kraštų 
bendruomenės gali veikti savaran
kiškai, be ypatingos Lietuvos valsty
bės finansinės paramos, daug svar
besnis bendradarbiavimas švietimo, 
mokslo, kultūros, labdaros bei kituo
se reikaluose. Tuo tarpu neturtin
goms bendruomenėms yra reikalinga 
rimta finansinė parama. Jei kalbame, 
kad Čikagoje vaikai netelpa lituanis
tinėse mokyklose, tai kraštuose, kur 
yra daug neseniai atvykusių jaunų 
šeimų, kur dar tik kuriasi Lietuvių 
Bendruomenės, lituanistinių mokyk
lų iš vis nėra ir ten nėra prityrusių 
asmenų, sugebančių padėti ar patarti, 
kaip tokias mokyklas išeivijoje orga
nizuoti. Lietuva diskutuoja virtualių 
lituanistinių programų organizavimą. 
Geriau diskutuotų moksleiviams, 
kurie iš užsienio sugrįžta, lietuvių 
kalbos kursus, kad šie galėtų įveikti 
kalbos trūkumus. 

Gal dar svarbiau nei bet kokia 
finansinė parama yra reikalingas po
zityvus išeivijos bendradarbiavimas 
su LR ambasadomis ir konsuliniais 
skyriais. 2005 m. PLB Kraštų valdybų 
pirmininkų suvažiavime Trakuose 
Europos šalių darbo grupė savo išva
dose teigė, kad „visi LR ambasadų 
darbuotojai, prieš išvykdami į užsienį 
dirbti, privalėtų būti informuojami 
apie toje šalyje veikiančią Lietuvių 
Bendruomenę. Jie privalėtų gauti 
URM instrukciją dėl bendradarbia
vimo su ja. Tokiu atveju darbas ne
priklausytų nuo ambasados asmeny
bių, geranoriško ar negeranoriško 
nusiteikimo užsienio lietuvių atžvil
giu, o būtų privalomo darbo dalis". 
Panašiai pasisakė ir kitų kraštų 
darbo grupės, pavyzdžiui, Rytų kraš
tų grupė pageidavo, kad diploma
tinėse atstovybėse būtų įvardintas 
konkretus darbuotojas, globojantis 
Lietuvių Bendruomenę. Kiekvienu 
atveju, ambasados ir konsulatai 
turėtų būti pasiruošę atsakyti į įvai

rius, imigrantams rūpimus, klausi
mus. Dar iki šios dienos nėra tiksliai 
išaiškinama dvigubos pilietybės sąvo
ka. 

Suminėjau tik keletą svarbių 
klausimų, kuriais turės pasisakyti 
PLB XVIII seimas. Ar priimtos rezo
liucijos ir nutarimai bus reikšmingi? 
Žinoma, kad taip. Tai bus Lietuvių 
Bendruomenės 36 kraštų pozicija. Jei 
Lietuvai svarbi išeivija, rūpi kas 
dieną gausėjanti emigracija, tai Lie
tuvos valstybės pagrindinės instituci
jos turės kreipti rimtą dėmesį į išeivi
jos nuomonę, pasisakymus ir prašy
mus. Seimas kaip tik ir bus ta vieta, 
kur išeivija susumuos savas proble
mas ir išreikš bendrą poziciją. Dalia 
Henke, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininke, nuolatos prime

na, kad mūsų reikalai yra dažnai 
svarstomi be mūsų, gal todėl daromi 
sprendimai būna sunkiai įgyvendina
mi. Abipusis bendravimas ir pasitari
mai yra būtini, gal ir šio PLB seimo 
pagrindinė pozicija galėtų būti: 
„Nedarykite apie mus sprendimų be 
mūsų!" 

PLB j au išrinko/paskyrė ats
tovus į tryliktąjį seimą. Seimo atstovų 
skaičius viršija 160, taigi seimas 
turėtų būti ne tik svarbus sprendžiant 
naujuosius dabarties iššūkius, bet ir 
gausus. Seimui yra reikalinga visų 
Lietuvių Bendruomenių ir visos mūsų 
visuomenės moralinė bei finansinė 
parama. Iki šiol seimo ruošos darbus 
ženkliai remia Lietuvių fondas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba nuoširdžiai dėkinga. 
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LIETUVIŲ TELKINĮ A i 
BALTIMORE, MD 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas 

Minėjimą pradėjo Baltimorės 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas Gintaras Buivys, pakviesdamas 
karo veteranus su vėliavomis ir 
visus dalyvaujančius,' giedant Ame
rikos bei Lietuvos himnus, pagerbti 
šią šventę. 

Kun. Vaidotas Labašauskas, ku
ris 8:30 vai. ryto aukojo šv. Mišias 
Šv. Alfonso bažnyčioje ir pasakė šiai 
šventei pritaikytą pamokslą, po 
atidarymo ir himnų buvo pakviestas 
pravesti maldą už tėvynę. Jis pradė
jo šiais žodžiais: ,,1990 metais kovo 
11 d. maža tauta, turinti tik truputį 
daugiau kaip 3.5 milijono gyventojų, 
išsakė savo valią, kad ji nori būti 
laisva ir nepriklausoma nuo galingos 
sovietinės imperijos. Nepabijojusi 
gąsdinimų, sukilo ir suruošė demon
stracijas, kurios pareikalavo žmonių 
aukų: 700 buvo sužeista, 14 paauko
jo savo gyvybę". Čia kun. V. Laba
šauskas vardais ir pavardėmis pami
nėjo visus žuvusiuosius, pakviesda
mas susirinkusius atsistojimu ir 
tylia malda juos pagerbti. 

Toliau kun. V. Labašauskas kal
bėjo: „Viešpatie, leidai mūsų tautai 
pakelti daug aukų, kartu pažadinai 
kankinių dvasią.' Tu vienas, Vieš
patie, težinai, kiek mūsų tautiečių 
mirė už mūsų laisvę. Tu vienas teži
nai, kiek kankinių suteikei garbės 
vainikus. Pasitikime, Viešpatie, kad 
perjų užtarimą Tu suteikei mums ir 
mūsų tautai gausios palaimos. Pa
dėk, Viešpatie, savo tėviška meile 
pasilikusiems tėvynėje, o mus stip
rink, kad po visų vargų ir nelaimių 
mes visada giedotume Tau garbės ir 
pergalės himnus". 

Pasibaigus maldai, trys šešta
dieninės mokyklos vaikučiai pade
klamavo Bernardo Brazdžionio ei
lėraštį „Aš čia gyva". 

Šiais metais nė vienas pakvies
tas svečias, valdžios atstovas, nepa

sirodė šventėje — tik atsiuntė at
stovus su sveikinimo laiškais. 

Pirmiausia sveikinimą perskaitė 
sen. Barbara Mikulskį: „Sveikinu 
visus lietuvius čia, Amerikoje ir 
pasilikusius Lietuvoje. Šią 88-ąją 
Nepriklausomybės šventę mes visi 
didžiuojamės, kad jūs sugebėjote 
nusikratyti 50 metų trukusios oku
pacijos naštos. Jūsų uždegtas žibin
tas ant Neries kranto parodė kelią 
ne tik Pabaltijo tautoms, bet ir 
LTkrainai, Kaukazo ir Azijos respub
likoms, kaip atsikratyti sovietinės 
vergijos. Taip pat mes didžiuojamės, 
kad per trumpą laiką atsigavote 
ekonomiškai ir įstojote į NATO bei 
Europos Sąjungą, kad jūs, būdami 
mūsų draugais, prisidedate prie 
laisvės ir demokratijos įgyvendinimo 
bei palaikymo Balkanuose ir Ar
timuose Rytuose". Norisi priminti, 
kad senatorė yra padėjusi lietu
viams ne tik politikoje, bet ir pagel-
bėjusi asmenims, turėjusiems prob
lemų su pilietybės gavimu. 

Kitas perskaitytas sveikinimas 
— Kongreso nario Ben Cardin, kuris 
po įprastinių sveikinimo žodžių ir 
linkėjimų priminė, kad jis yra kilęs 
iš Lietuvos — jo seneliai atvyko į 
Ameriką iš Aukštaitijos 19-ojo šimt
mečio pabaigoje. Pagyrė lietuvius už 
prisidėjimą prie Balkanų taikos 
įgyvendinimo ir palaikymo su 1,300 
karių. Šiuo metu po keletą šimtų 
karių tarnauja Afganistane ir Irake. 
Pagyrė už greitą įstojimą į NATO ir 
ES taip pat už ekonominę pažangą. 

Jis atsiuntė Kongreso žymenis 
Riterio kryžiumi apdovanotiems Vy
tautui Eringiui ir Kęstučiui Las-
kauskui už ilgametį darbą Lietuvių 
Bendruomenėje. 

Taip pat gauti malonūs sveiki
nimai su pagyrimais iš senatoriaus 
Paul Sarbanes, gubernatoriaus Ro-
bert Ehrlich, Baltimorės miesto 
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Baltimorės lietuvių „Laisvės paminklas" — Laisvės statulą išdrožė ir išpjaustė 
Algis Grintalis. 

Baltimorės lietuvių „Laisvės paminklo" statytojai (iš kairės): Vytautas Vaškys, 
Algis Grintalis ir jonas Kardokas. 

mero M. O'Malley. Gubernatorius ir 
meras kasmet Vasario 16-ąją skel
bia Lietuvos diena. 

Nepamiršo mūsų ir Lietuvos am
basadorius Vašingtone Vygaudas 
Ušackas, pasveikindamas mus ir, ži
noma, tautiečius Lietuvoje šios gar
bingos bei brangios šventės proga. 

Tautinių šokių grupė pašoko ke
letą šokių. Visuomet yra malonu juos 
matyti scenoje, gražiai ir sutartinai 
Šokančius. Užsitarnauja pagyrimo 
pasišventėliai šokėjai ir jų ilgametis 
vadovas Rytis Grybauskas. 

Lietuvių fondo atstovas Jus
tinas Buivys fondo vardu pasveikino 
šeštadieninę mokyklą ir įteikė 400 
dol. paramą mokyklos vedėjai No
medai Šilgalienei. 

Gintaras Buivys vertė Lietuvos 
himno žodžius į anglų kalbą, aiškino 
kiekvieno žodžio prasmę ir dar pri
dėjo, kad tai yra gražiausias ir pras
mingiausias himnas iš visų žinomų. 
Jis taip pat trumpai paaiškino apie 
tris lietuvių išeivių bangas čia, 
Amerikoje. Yra klaidinga visus lai
kyti imigrantais, nes antroji banga 
ne imigravo, bet buvo priversta pa
likti Lietuvą ir ieškoti laikino prieg
lobsčio, artinantis sovietų armijai. 
Gaila, kad tas laikinumas truko dau
giau kaip 50 metų. Dar kartą keliau
ti ir vėl pradėti gyvenimą iš naujo, 
sulaukus garbingo amžiaus, dau
geliui — jau ne pagal jėgas. 

Mes — antrabangiai — didžiuo
jamės viskuo, kas lietuviška, ašaro-
jame, išgirdę himną ar „Lietuva 
brangi", su malonumu klausomės 
radijo valandėlių su gražia lietuviš
ka muzika. Taip pat didžiuojamės, 
matydami Lietuvos sportininkus, 
žygiuojančius paraduose, dalyvau
jančius olimpiadose. Todėl ir ateityje 
reikia stiprinti Lietuvių Bend
ruomenės veiklą, kurios žinioje yra 
ir šeštadieninės mokyklos. Buvo 
manoma, kad 21-o šimtmečio pra
džioje lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos išnyks dėl mokinių trūkumo, 
bet dabar skaitome laikraščiuose ir 
džiaugiamos, kad Čikagos lietu
viškose mokyklose nesutelpa norin
tieji mokytis lietuviškai 

Džiaugiamos, kad spauda gerė
ja. Atsiranda nauju laikraščiu, tele
vizijos laidos. Senieji, kaip dienraš
tis ,,Draugas", atsigavo, atsirado 
naujų bendradarbių ir žurnalistų. 

Tautiškumo išlaikymas sve
timuose kraštuose yra daug sudė
tingesnis, nei nepriklausomoje val
stybėje. Bet, veikdami per bend
ruomenę, šeštadieninę mokyklą, 
sporto klubą, chorą, lietuvių namus, 
knygyną, muziejų, radijo valandėlę, 
bažnyčią, su lietuvių kalbos besi
mokančiu klebonu, tarpusavyje ben
draudami, nesipykdami, tą tau
tiškumą išlaikysime ir galėsime di
džiuotis prieš kitataučius. Šiuo 
adresu daug gražių žodžių girdėjome 
ir amerikiečių valdžios atstovų 
sveikinimuose. 

G. Buivys pakvietė žodį tarti 
neseniai gavusius Riterio kryžius — 
V. Eringį ir K. Laskauską. 

V. Eringis dar kartą padėkojo sa
vo buvusiems bendradarbiams už jų 
pagalbą ir Kongreso atstovui Ben Car
din už įteiktą Kongreso žymenį, ku
ris buvo duotas, pripažįstant ilgų me
tų darbą Lietuvių Bendruomenėje. 

K. Laskauskas prisiminė ir savo 
a+a žmonos darbus Maryland Lie
tuviškų draugijų taryboje, kuriai 
vadovavo dr. Elena Armanienė maž
daug nuo 1950 m. Tarybos pagrin
dinė veikla — suruošimas Vasario 
16—osios šventės, dalyvaujant val
džios atstovams. Ši tradicija pra
sidėjo nuo 1919 m. ir tęsėsi iki 
1997-ųjų. Nuo maždaug 1950 m. tu
rėdavome du minėjimus: vieną ang
liškai su vakariene ir šokiais, o 
antras buvo ruošiamas lietuviams — 
lietuviškai, be pasilinksminimų. 
Jame skambėjo kalbos, prisiminimai 
iš nepriklausomybės laikų, sten
giantis išlaikyti nepriklausomybės 
atgavimo viltį. 

Henry Gaidis savo kalboje mi
nėjo pirmosios bangos lietuvius bei 
jau Amerikoje gimusius jų palikuo
nis ir jų įvairias organizacijas, 
kurios prisidėjo prie lietuvybės 
palaikymo. H. Gaidis yra trečios kar
tos lietuvis ir prisideda prie muzie
jaus veiklos, kasmet dalyvauja festi
valiuose su Lietuvos kariuomenės 
pasižymėjimo ženklų, ginklų ir uni
formų paroda. 

Minėjime apsilankė apie 80 
asmenų. Prieš minėjimą ir po jo bu
vo galima pasivaišinti lietuviškais 
patiekalais. Lietuvių namų baras, 
kaip visuomet, taip pat buvo pa
siruošęs visiems patarnauti. 

Jonas Kardokas 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

IRONIJA — VAISTAS AR NUODAS 
Yra įprasta manyti, kad ironija 

— tai stiprių ir intelektualių žmonių 
ginklas. Ironija dažnokai naudojama 
politikoje, žiniasklaidoje, mene. O 
nuo ironijos visiškai nebetoli iki 
sarkazmo, paniekos bei patyčių. 

Tačiau kai kur ie psichologai 
teigia visiškai atvirkščiai, kad ironi
ja — tai silpnų žmonių savybė. 
Žmonių, kurie nepasit iki savimi, 
kurie yra jautrūs ir lengvai pažei
džiami. Kažkas apie žemaičius yra 
pasakęs tokį paradoksą, kad že
maičiai yra itin jau t rūs žmonės, bet 
kažkodėl šio savo jausmo dažnai 
gėdinasi, todėl kai tik susijaudina, 
ima ironizuoti ar net tyčiotis. Gal
vojant šia linkme, galima būtų teig
ti, kad žemaitį Juozą Erlicką ypatin
gai jaudina Lietuvos likimas... Daž
nai šią mintį prisimenu, skaityda
mas ir pagiežingus, ironiškus ,,Del-
fio" komentarus — atrodo, kad dau
guma komentatorių būtų žemaičiai. 
(Be abejo, visa tai sakau pusiau juo
kais, nes gyvenime teko sutikti dau
gybę nepagiežingų, mylinčių ir atvi
rų žemaičių). 

Jeigu ironiją reikėtų įvertinti — 
ar tai teigiamas, ar neigiamas žmo
gaus bruožas — irgi negalėtume 
atsakyti vienareikšmiškai. Jei Algio 
Ramanausko-Greitai peliuko ironija 

veikia kaip aštri publicistinė kritika, 
pasišaipymas iš visuomenės dogmų, 
š tampų, politikų klaidų — tai tik
riausiai tame nėra nieko blogo? Įdo
mu tik, ar tai duoda kokį nors pozi
tyvų rezultatą — pvz., ar po tokių 
TV laidų atsiranda Lietuvos Seime 
padoresnių politikų? Ar mažiau žmo
nių nori išvykti iš Lietuvos, emigruo
ti? Ar mažiau žmonių geria ir žu
dosi? Ilgesnį laiką stebint A. Rama
nausko—Greitai veiklą viešojoje erd
vėje, galima pasakyti, kad jis ne
mažai prisidėjo prie kritiško mąsty
mo, prie (juodojo) humoro jausmo 
atsigavimo Lietuvoje, tačiau ar pri
sidėjo prie humaniškesnės, harmo
ningesnės visuomenės sukūrimo? 
Bet gal ne tokie yra jo „penkmečio" 
uždaviniai... 

Kartais, stebint žurnalisto Rim
vydo Valatkos mėgstamą žurnalis
tinį metodą — sarkazmą, ima at
rodyti, kad ironiškasis žurnalistas 
jaučiasi lyg ir visa galva pranašesnis 
už kritikuojamuosius ar net tyčioja-
muosius. Tobulesnis ir užmiršęs, kad 
akmenis tegu mėto tie, kas be nuo
dėmės. Arogancija — itin dažna dau
gelio Lietuvos žurnalistų bėda. Nors 
esama ir žymiai nykesnių atvejų — 
R. Valatka, palyginus su kokios nors 
R. Grinevičiūtės chamiška bei nev-

zoroviška žurnalistika, išvis inte
ligencijos viršūnė! 

Kai žurnalistinė kritika pasako
ma su meile, atlaidžiai — tarsi tėvo 
žodis prasikaltusiam vaikui — tai 
veikia žymiai geriau, nei ironija ar 
sarkazmas, nes tokia geranoriška 
kritika skatina progresą. Bet jeigu 
tėvas iš savo prasikaltusio vaiko ima 
tyčiotis, tai šeimoje iškart ima augti 
potencialus alkoholikas ar narko
manas. Galbūt ši paralelė t inka ir 
visos tautos mastu? Kritikuotojas 
neturėtų būti suinteresuotas kri
tikuojamojo sunaikinimu, j a m tu
rėtų rūpėti kritikuojamojo tobulini
mas, geresnės visuomenės kūrimas. 
(Neveltui Orvydo sodyboje iškalta — 
„Nugalėk blogį gerumu"). 

Kažkada mano tėvas į „Respub
likos" šmeižtus replikavo, pavadin
damas kai kuriuos šmeižikiškai 
nusiteikusius šio leidinio žurnalis
tus „šunauja". Bet tenka pastebėti, 
kad didesnių politinių dividendų jam 
šis pasakymas, deja, neatnešė. Nors 
pasakyta buvo teisybė. „Vadink 
'Respublikos' žurnalistus šunauja, 
loti pradės" — galima būtų perfra
zuoti tautosaką. O juk taip nesinori 
lojančios žurnalistikos — gal vertėjo 
geriau „Respubliką" išvadinti ko
kiais nors kiškučiais... (Oi, čia ir aš 
turiu skubiai atsiprašyti bei pasa
kyti, kad ir R. Valatka, ir R. Gri
nevičiūtė, ir visi „Respublikos" žur
nalistai yra nuostabūs žmonės! Ir jei 
jie labiau imtų gerbti žmogaus teisę 
būti neapšmeižtu ir nepaniekintu — 
būtų išvis nuostabu!) 

Bet koks sumenkinimas tik įžei

džia kritikuojamąjį, jis a tbunka ir 
ima nebekreipti dėmesio į kritiką. 
Jei tokio „storžieviškumo" rezultato 
ir siekiam, tai tada einame teisinga 
kryptimi. Šustausko tipo politikams 
atidaromi visi vartai . Tik paskui 
nereikėtų stebėtis, kad ironiška kri
tika ar sarkastiški pasityčiojimai iš 
Viktoro Uspaskich ar Rolando Pakso 
jų ne tik neveikia, bet netgi at
virkščiai — taip didinami šių poli
tikų reitingai, nes žmonėms pasi
daro gaila, kai iš ko nors tyčiojamasi. 
O Rolandas Paksas, kuris ir taip žūt 
būt siekia susireikšminti kaip auka, 
to tik ir telaukia. 

Santykiai tarp valdžios žmonių 
ir tautos, tarp žurnalistų ir visuo
menės galėtų būti lyginami su 
intymiais meilės santykiais. Jei nori 
sėkmingo, malonaus akto, tai niekad 
nesakysi savo mylimajai — „brangio
ji, tavo papai — kaip bidonai". 
Nors... gal egzistuoja kokia nors 
specifinė lietuviška sadomazochis-
tinės meilės versija? Kai meilė savo 
Tėvynei pasireiškia tyčiojimųsi, nie
kinimu ar prievartavimu... 

Gamtoje egzistuoja dvi fazės — 
griovimas ir kūryba. Su ironija yra 
gerai griauti, bet sukurti ką nors 
gražaus, vadovaujantis šiuo jausmu, 
yra gana sudėtinga... Kaip sakoma 
— „yra laikas mėtyti akmenis, yra 
laikas juos rinkti". Regis, po šešioli
kos metų akmenų svaidymo ir langų 
vieni kitiems daužymo, jau galima 
būtų pradėti tuos akmenėlius Lie
tuvoje po truputį susirinkti ir naujus 
langelius įsistiklinti. 

Lauko plaukiojimo baseinas yra ant šešiolikto 
aukšto stogo ir tai kaip tik ten teko „įsitikinti", jog 
Rio vasaros metu, tikriausiai, turi būti labai karš
ta bei drėgna, kaip suomiškoje „pirtyje", nes jau ir 
dabar — tik pačioje pavasario pradžioje — Sibire 
gimusiai prie baseino buvo karštoka. Didelį džiaugs
mą teikė kambaryje platūs langai, žvelgia į Co-
pacabana paplūdimį. Galėjai valandomis (kurių, 
deja, laisvų nedaug teturėjome) žavėtis, kiek tiktai 
akys užmato, vaizdais — žmogiškuoju „skruzdė
lynu" plačiame balto smėlio plote bei akis paganyti 
žavaus Atlanto švelniai atvilnyjančiomis bango
mis... Architektas, kuris tą modernų viešbutį su
planavo, turėjo ne tiktai gerą skonį, bet ir protingai 
sugebėjo suteikti būsimiems viešbučio svečiams 
daug patogumų bei didelio džiaugsmo. Jau nuo pat 
ankstyvo ryto, pusryčiaujant (bufeto stiliaus įvai
riais patiekalais) restorane, kurio visa stiklinė sie
na atsigręžusi į vandenyną, visiškai nenorėjai atsi
traukti ir palikti nuostabiai gražų vaizdą — saulės 
spindulių žaidimą mėlyno vandenyno baltose puto
jančiose bangose... O saulė, it pavydėdama savo 
„vaikeliams" — spindulėliams jų jaunatviško dūki
mo, nutvieksdavo visą Atlantą žėrinčiomis spal
vomis: žydriomis, žalsvomis, violetinėmis, auksinė
mis, tarsi nuberdama brangakmenimis, kuriais 
taip garsėja Rio... 

Iš pat ryto autobusu skubėjome aplankyt i 
garsųjį Cukraus galvos (Sugar Loaf) granito 

kalną. Ten turėjome kabeliniu vagonėliu keltis į 
1,300 pėdų šaunančią pačią viršūnę, iš kurios, esą, 
atsiveria didmiesčio ir jo parblokstančio uosto vaiz
das. Pakeliui Sigi gan skubiai bei suglaustai su
pažindino su Rio de Janeiro atsiradimo pradžia. 
Pajūrio plotas apie dabartinį Rio buvo at ras tas XVI 
šimtmečio pačioje pradžioje. Portugalų š turmanas 
per apsirikimą palaikė Guanabara įlanką upės žio
timis ir pavadino atrastą vietą Rio de Janeiro (sau
sio upe: pats atsiradęs ten sausio mėnesį). Pirmieji 
Rio apylinkėje pasirodė ir pradėjo kurtis pran
cūzai, bet portugalų kariuomenė juos bematant iš
stūmė 1567 m. Cukraus bei mineralų neaprėpiami 
turtai — plukdinami per Rio — padarė ekonomiš
kai daug žadančia bei portugalams labai masinan
čia. Afrikos vergai, suvežti darbams cukrinių nen
drių laukuose, pradėjo maišytis su baltaisiais bei 
indėnais. Brazilija buvo pakelta iš kolonijos pa
dėties į vicekaralystę ir 1763 m. krašto sostinė iš 
Salvador buvo perkelta į Rio de Janeiro. 

1807 m. portugalų karališkoji šeima su dvaru, 

RIO - DIEVIŠKOS 
GAMTOS GLĖBYJE! 
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ieškodama saugaus uosto nuo Napoleono kariuo
menės, pasitraukė į Rio. 1821 m. karalius Joao VI 
(Jonas VI) sugrįžo atgal į Lisaboną, o valdyti Bra
ziliją jis perdavė savo vyriausiam sūnui Dom Ped-
ro. Po vienerių metų — 1822 — Dom Pedro paskel
bė Braziliją laisva bei nepriklausoma, o pats ap
vainikavo save Pedro I, Brazilijos imperatoriumi. 
Pedro II, Pedro I sūnui, valdant Rio de Janeiro vir
to turtingu, civilizuotu miestu. Pedro II buvo Brazi
lijos labai sėkmingas imperatorius, beveik šimtme
čio, tačiau nuolat augantis bei plečiantis prieš mo
narchiją sentimentas, privertė jį pasitraukti 1889 
m. Ir tuo metu buvo paskelbta nauja federalinė res
publika — Jungtinės Brazilijos Valstijos! 

1907 m. Rio de Janeiro gyventojų skaičius pa
kilo iki 800,000. Pirmasis pasaulinis karas atnešė 
didelį prekybinį pasisekimą Brazilijos ekonomikai, 
o, be to, taip pat didelės reikšmės turėjo krašto sėk
mingas laimėsiančios pusės pasirinkimas. Didžioji 
depresija sukėlė didžius kentėjimus bei neramu
mus, vedančius į kariškių grupės diktatūros įstei
gimą. Diktatoriaus Getulio Vargas režimo metu, 
Brazilija Antrojo pasaulinio karo metu prisidėjo 
prie sąjungininkų. Nors tuojau po karo Vargas bu
vo išmestas iš diktatoriaus kėdės, bet jis vėl išren
kamas krašto prezidentu 1950 m. Tačiau po ketve
rių metų — 1954 —jis nusižudo, negavęs kariškių 
paramos. 1960 m. prezidentas Kubitschek perkėlė 
tautos sostinę iš Rio de Janeiro į ką tik naujai 
įsteigtą miestą — Brasilia. Nepaisant to, Rio pa
silieka krašto labiausiai klestinčiu, gyvu, turistu 
mėgiamiausiu bei gausiai jų užplūstančiu miestu. 

Sia proga prisimena viena smulkmenėlė, kurią 
verta paminėti. Viena mūsų talentinga rašy

toja, puikiai aprašydama „Drauge" Australiją, 
minėdama jos sostinę Canberra, pakartotinai vadi
no ją „sostinių kūdikiu", esą, vos tiktai 50 metų se
numo (tai buvo gal maždaug prieš šešerius metus) 
— tai pati jauniausia tarp pasaulinių sostinių! 

Atsimindama Brazilijos sostinės Brasilia „gimta
dienį" — 1960 m. — prie progos jai tai paminėjau. 
„O? Aš to nežinojau!" — buvo jos kultūringa sąvei
ka. Taigi, Brazilijos dabartinę sostinę Brasilia ga
lime pakrikštyti tos rašytojos įdomiai sukurtu 
vardu „kūdikis sostinė!" 

Pakeliui į „cukrinį" kalną, sustojame prie Met-
ropolitana katedros, kuri kaip koks granito ugnia-
kalnis išsiveržia Rio padangėje. Labai moderni 
(1960 m.) betono katedra iš lauko pusės savo spal
va visai neįspūdinga — pilka, apskrita, savo išvaiz
da panaši į kūgį (be viršūnės) arba bičių avilį. O 
viduje —ji milžiniška, galinti sutalpinti 20,000 mal
dininkų, savo ilgumu prilygsta kai kurioms futbolo 
aikštėms. (Savo iššaukiančiai drąsiu modernišku 
suplanavimu katedra skiriasi aštria priešingybe 
nuo kitų baroko stiliaus bažnyčių. 

Keturi nežmoniškai dideli išsiskirią vitražai, 
kiekvienas jų — žalias, mėlynas, raudonas, 

geltonas — svaiginamai traukia akis aukštyn. 272 
pėdų aukščio katedra, taipogi žinoma kitais dviem 
vardais — Nova Catedral — arba dar — Sao Se-
bastiao — buvo užbaigta 1976 m. Viduje jaučiamas 
šiltas, bet rimtas jausmas maldai... 

Pravažiuodami stabtelim kad ir t rumpam 
aikštėje arčiau jau vandenyno — Praca XV de No-
vembro — kuri buvo koloninio Rio pagrindine 
aikštė., Čia išsiskiria savo grožiu elegantiški trijų 
aukštų rūmai — Paco Imperial — išlikę gerame 
stovyje nuo 1743 m. Pradžioje juose buvo apsigy
venę portugalų vicekaraliai, o vėliau tai buvo pir
mieji gyvenamieji namai Portugalijos karaliui Joao 
VI, kai jis su šeima bei dvaru persikėle į Braziliją 
1808 m. Aikštę puošia neįprastas, bet nuostabus 
Piramidės fontanas, kurį sukūrė Brazilijos XVIII 
šimtmečio vienas pirmaujančių skulptorių garsusis 
Mestre Valentin. 

Cukraus galvos kalnas yra vienas pačių ryš
kiausių, skirtingiausių bei ypatingiausių kalnų 
pasaulyje.. Sigi nesigailėjo jam epitetų ir mielai 
juos bėrė. 

Sudarytas iš vientiso kieto granito, jis didin
gai šauna į debesis 1.293 pėdas, žvelgdamas žemyn 
į Guanabara įlanką. Indėnai vadino jį paunh-
Acuąua, kas reiškė „aukšta viršūnė". Indėnų pa
vadinimo garsas ir kalno išvaizda-pavidalas pri
minė portugalams pao de acucar — nulietą valy
tos cukranendrės galvą. Taip jis ir liko „pakrikšty
tas". 

Bus daugiau. 



DRAUGAS, 2006 m. balandžio 25 d-., antradienis 

Skautai mini 100 metų jubiliejų Traukiasi socialliberalų ministrai 

Prie sostinės Baltojo tilto — gyva skautų grandinė. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr 

Vilnius, balandžio 24 d. (ELTA) 
— Skautus, pažyminčius šio judėji
mo pasaulyje 100 metų jubiliejų, šeš
tadienį pasveikino prezidentas Val
das Adamkus, pabrėždamas,. kad 
Lietuvos skautai yra išugdę daugelį 
savo šaliai nusipelniusių žmonių. 

Kasmet balandžio pabaigoje 
vykstanti skautų šventė „99 pavasa
riai" šiemet yra išskirtinė. Lietuvos 
skautai sostinėje tris dienas minėjo 
pasaulio skautijos 100-metį. 

Prezidentas V. Adamkus šešta
dienį dalyvavo jubiliejaus minėjimo 
iškilmingoje atidarymo rikiuotėje 
sostinės Katedros aikštėje. 

„Skautija yra nuostabi jaunat
viška šeima, kurią vienija bendras 
šūkis — Dievui, Tėvynei, Artimui", 
— tardamas sveikinimo žodį iš visos 
Lietuvos į Vilnių susirinkusiems šios 
jaunimo organizacijos nariams sakė 
valstybės vadovas. 

Prezidentas pabrėžė, kad skautų 

judėjimas, vadovaudamasis šiuo šū
kiu, pasaulyje išugdė daug iškilių as
menybių, tarnavusių ir tebetarnau
jančių žmonijai. V Adamkus pri
minė, kad ir Lietuvos skautai yra iš
ugdę daugelį savo šaliai nusipelniu
sių žmonių, dažnas kurių paaukojo 
savo gyvybę už Lietuvos laisvę. 

„Žvelgdamas į skautų gretas lin
kiu semtis ištvermės ir į savo gretas 
patraukti kuo daugiau jaunimo bei 
kartu eiti kilniu skautišku keliu. 
Lietuvos garbei ir šlovei sujunkime 
rankas ir širdis. Budėkime!" — sa
kė šalies vadovas. 

Šventę sekmadienį vainikavo 
rekordas — suplazdėjo didžiausia 
„gyva" Lietuvos vėliava. Skautai, 
sustoję trimis eilėmis, iš geltonų, ža
lių, raudonų kartoninių lapų imitavo 
plazdančią vėliavą. 

Lietuvos skautija — visuome
ninė, savanoriška, nepolitinė organi
zacija, siekianti ugdyti jaunimą. 

Atkelta iš 1 psl. 
už išreikštą pasitikėjimą mano dar
bu. Vertindama šį pasitikėjimą bei 
norą matyti mane ministrės pareigo
se ir atsižvelgdama į Naujosios są
jungos prezidiumo sprendimą su
laukti naujos valdančiosios koalici
jos derybininkų kreipimosi į mūsų 
partiją dėl galimo darbo ministrų 
kabinete, buvau savo atsistatydini
mo pareiškimą sustabdžiusi. Tokio 
kreipimosi nebuvo sulaukta. Todėl 
vykdau partijos prezidiumo sprendi
mą ir atnaujinu savo atsistatydini
mo pareiškimą", — rašoma išplatin
tame V. Blinkevičiūtės pranešime 
spaudai. 

Atsistatydinimo pareiškimą ji 
įteikė po pirmadienio popietęvykusio 
Vyriausybės pasitarimo. 

Žurnal is tams ministrė teigė, 
kad tai yra galutinis jos sprendimas 
bei pabrėžė, kad niekada nesvarstė 
siūlymų palikti NS. 

Po pirmadienį vykusio susitiki
mo su prezidentu A. Valionis pareiš
kė manantis, kad bendrapartiečiai 
socialliberalai pasikarščiavo nus
prendę trauktis iš valdančiosios koa

licijos po to, kai NS vadovas Artūras 
Paulauskas buvo a ts ta tydintas iš 
Seimo pirmininko pareigų. 

„Manau, mūsų partija turė tų 
įveikti įžeistas ambicijas ir realiai 
pagalvoti apie Vyriausybės ir valsty
bės stabilumą, jos ateitį. Juk ši Vy
riausybė ir toliau vykdys Seime pa
tvirtintą programą, kurią savo bal
sais Seime patvirtino ir sociallibera
lai. Būtent ta i ir yra pagrindas ben
dradarbiauti su esančia valdančiąja 
koalicija", — kalbėjo A. Valionis. 

Jo nuomone, socialliberalai turi 
įveikti emocijas ir valdančiojoje koa
licijoje paremt i socialdemokratus, 
partijos pirmininką ir Vyriausybės 
vadovą A. Brazauską, pasiūlydami 
jiems bendradarbiauti a r net pasi
rašyti at i t inkamą susitarimą. 

Tokioms A. Valionio idėjoms pri
tarė ir socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė. 

Tuo tarpu premjeras sako, kad 
jei socialliberalai norėtų grįžti, tai 
pirmiausia būtų svarstoma „kokio
mis sąlygomis", tačiau požymių, kad 
NS norėtų grįžti valdančiojon koali-
cijon, A. Brazauskas teigė nematąs. 

Ragina ruoštis „Mažeikių naftos" nacionalizavimui 
Atkelta iš 1 psl. 
valdomai įmonei „Rosneft", kelian
čiai grėsmę Lietuvos nacionaliniam 
saugumui. 

„Po nacionalizavimo —jei elgtis 
ryžtingai ir protingai, galima turėti 
tokį 'Mažeikių naftos' savininką, ku
ris nekeltų grėsmių. Galima būtų 
ekonominė grėsmė, kad Rusija blo
kuos naftos tiekimą, ir tam reikia 
ruoštis. Bet tai yra ir didžiosios poli
tikos klausimas — jį galima iškelti 
G-8 susitikime", — kalbėjo Tėvynės 

Sąjungos vadovas. 
Anot A. Kubiliaus, iki gegužės 

vidurio būtina susitarti ir su bū
simais „Mažeikių naftos" akcijų pir
kėjais — lenkais arba kazachais. 

Jei Vyriausybei nepavyktų susi
tarti su „Jukos", Vyriausybė taip pat 
svarsto kraš tu t inę galimybę — na
cionalizuoti 53.7 proc. „Jukos" val
domą „Mažeikių naftos" akcijų pa
ketą. Nacionalizavimo įstatymo pro
jektas, neoficialiomis žiniomis, jau 
yra parengtas. 

Iš „vokelių skandalo" sieks pasipelnyti 
Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 

— Mėsos perdirbimu ir gyvulinin
kyste užsiimanti Krekenavos agro
firma „vokelių skandalą" bandys iš
naudoti kaip reklaminę priemonę sa
vo pardavimams didinti. 

Bendrovė spaudoje paskelbė 
reklaminę akciją „Kas gaus Kreke
navos vokelį?", kurios metu šios įmo
nės produkcijos pirkėjai turi gali
mybę laimėti vokelius su pinigais. 

Įmonė šiai reklaminei akcijai 
vykdyti pasirinko aktorių Remigijų 
Vilkaitį, kuris LNK televizijos laido

je „Dviračio žynios" vaidina Darbo 
partijos vadovą Viktorą Uspaskichą. 

Akcija vykdoma balandžio 22-
gegužės 11 dienomis. 

Vadinamasis „vokelių skanda
las" kilo, kai Krekenavos agrofirma 
iš darbo atleido viešai apie vokeliuo
se nelegaliai mokamus atlyginimus 
prabilusią darbuotoją Dalią Budre-
vičienę. 

Dalį Krekenavos agrofirmos ak
cijų valdo bendrovė „Vikondos kapi
talas", susijusi su V. Uspaskicho šei
mos susivienijimu „Vikonda". 

Gyventojų surašymas Airijoje vyks 
ir lietuvių kalba 

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 
— Statistikos departamentas prane
šė, kad sekmadienį Airijoje prasidėjo 
gyventojų surašymas. Kiekvienas 
namų ūkis gavo surašymo lapus, ku
riuos privalo užpildyti. Surašymo la
pas parengtas ir lietuvių kalba. 

Lietuvos statist ikos departa
mento specialistai padėjo Airijos sta
tistikos tarnybai išversti jų surašy
mo lapą. Surašymo lapas pateikia
mas 11 kalbų: arabų, ispanų, kinų, 
čekų, prancūzų, latvių, lietuvių, len

kų, portugalų, rumunų ir rusų. 
Stat is t ikos departamento spe

cialistai daug tikisi iš Airijos gyven
tojų surašymo rezultatų. Su Airijos 
statistikos ta rnyba susitarta, kad 
Lietuvos stat is t ikai gaus visą su
vestinę surašymo medžiagą apie Ai
rijoj6 gyvenančius lietuvius. 

Airijos surašymo duomenis bus 
galima naudoti vertinant oficialiąją 
Lietuvos gyventojų ir migracijos sta
tistiką. Airijoje gyventojai surašomi 
kas penkeri metai . 

* Sėkmingai 2006 metų pa
saulio komandinį stalo teniso 
Čempionatą Vokietijoje pirma
dienį pradėjo Lietuvos moterų 
rinktinė, žaidžianti antrojo padali
nio (25-48 vietos) šešių komandų G 
grupėje. Pirmosiose varžybose lietu
vaitės 3:2 nugalėjo Slovėnijos ko
mandą. Du susitikimus laimėjo Rūta 
Garkauskaitė-Būdienė, o pergalingą 
tašką pelnė komandos veteranė Jo
lanta Prūsienė. 

* Vokietijoje vykusiame tre
čiajame 2006 metu planetos šiuo
laikinės penkiakovės taurės var
žybų etape ketvirtas tarp 32 finalo 
dalyvių vyrų varžybose ketvirtas bu
vo Edvinas Krungolcas, surinkęs 
5,700 taškų. Kitas Lietuvos atstovas 
— Andrejus Zadneprovskis (5,664 
tšk.) — užėmė šeštąją vietą. 

* S ta igmeną Estijoje vyk
stančiame 2006 metų pasaul io le
do r i tul io p i rmenyb ių B grupes 

Šešių komandų turnyro pirmo
siose antrojo rato varžybose patei
kė Lietuvos rinktinė, pirmadienį 2:1 
įveikusi turnyro galima nugalėtoja 
laikytą Lenkijos komandą. Trečiaja
me kėlinyje pradžioje Darius Plis-
kauskas (44:25) rezultatą išlygino, o 
po kelių minučių Artūras Katulis 
(51:24) įmušę pergalingą įvartį. Abu 
kartus lietuviai išnaudojo kiekybinį 
pranašumą. 

* P e r g a l e s JAV vykus iose 
l engvos ios at let ikos varžybose 
savaitgalį iškovojo Živilė Sikšne-
lytė bei Deividas Seferis. Texas vy
kusiose „2006 TCU Invitational" 
varžybose Z. Sikšnelytė pirmavo tri-
šuolio varžybose. Nušokusi 12,39 m 
ji 10 cm aplenkė antroje vietoje liku
sią amerikietę Moira Steyn. Deivi
das Seferis pergalę šventė Connecti-
cut valstijoje vykusiose trijų univer
sitetų varžybose. Jis 400 m r. u bėgo 
per 10 32 sek 

Lietuvos pirkėjai pratinami prie 
ilgai negendančio pieno 

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 
— Lietuvos gamintojai pirkėjus pra
tina prie ilgai negendančio pieno. Šie 
produktai užkariauja rinką ir iš len
tynų išstumia greitai sugyžtantį pie
ną. 

Tokius mūsų šalies geriamojo 
pieno rinkos pokyčius pastebėjo hi
gienistai. Ypač aukštoje temperatū
roje pakaitintą pieną paprasčiau iš
laikyti šviežią. 

Taip apdoroto pieno specialioje 
pakuotėje nebūtina kišti į šaldytuvą. 
Jis išsilaiko ir kambario temperatū
roje. Šį pieną šviežią galima išlaikyti 
net pusmetį, rašo „Lietuvos rytas". 

„Tokį pieną vartoti saugu. Jame 
nelieka žalingų mikroorganizmų. 
Tačiau tokioje aukštoje temperatū
roje sunyksta ir vertingiausio? me
džiagos - vitaminą". - tvirtino 

Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji 
specialistė Antanina Greičiuvienė. 

Parduotuvėje vartotojai gali įsi
gyti pasterizuoto, sterilizuoto ir ap
doroto ultraaukštoje temperatūroje 
pieno. Pas taras is kait inamas ypač 
aukštoje temperatūroje. Šalies tur
gavietėse leidžiama prekiauti ir ne
perdirbtu pienu. 

Ul t raaukš to je temperatūroje 
kaitinamo pieno Lietuvoje pagami
nama dar nedaug. Tokį pieną paga
minti kur kas sunkiau negu papras
tą pasterizuotą, nes tam reikia įsi
gyti specialių technologijų. 

Teigiama, kad konservantai į 
pieną Lietuvoje nededami. Šviežias 
pienas išsilaiko todėl, kad keletą se
kundes dalių j is palaikomas aukš
toje temperatūroje 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Vengrijos socialistų koalicija 
pasiekė istorinę pergalę 

Budapeštas, balandžio 24 d. 
(AFP/BNS) — Vengrijos socialistų 
vadovaujama valdančioji koalicija 
sekmadienį pasiekė istorinę rinkimų 
pergalę ir tapo pirmąja po komuniz
mo žlugimo 1989-aisiais šalies vy
riausybe, išlaikiusia valdžią. 

„Mes laimėjome", — savo parti
jos būstinėje džiūgaujantiems šali
ninkams sakė socialistų premjeras 
Ferenc Gyurcsany. J is kalbėjo po to, 
kai buvo paskelbta, kad jo koalicija 
gavo 210 iš 386 vietų parlamente — 
daugiau nei iki šiol turėtos 198 vie
tos. 

F. Gyurcsany savo pergalės kal
boje perfrazavo buvusį JAV prezi
dentą John F. Kennedy, sakydamas: 
„Ilgą laiką klausėme: 'Ką aš galiu 
gauti iš valstybės?' Šiandien žinome, 
jog turime bent jau taip pat ryžtin
gai ir nedviprasmiškai klausti: 'Ką 
mes galime duoti savo valstybei?'" 

Pripažindamas, kad pralaimėjo 
pirmuosius po Vengrijos įstojimo į 
Europos Sąjungą 2004-aisiais rinki
mus, konservatorių vadovas Viktor 
Orban sakė: „Mūsų oponentai veikė 
išvien ir dėl to laimėjo, ir mes turė
tume juos pasveikinti". 

V. Orban opozicinė partija „Fi-
des" parlamente turės 164 vietas, o 
mažesnė dešiniosios pakraipos parti
ja MDF — 11 vietų, rodo negalutinė 
nacionalinės rinkimų komisijos in

formacija. 
Dar liko suskaičiuoti tik iš 

anksto paštu balsavusių rinkėjų bal
sus, ir egzistuoja maža tikimybė, 
kad socialistai vieni gali užsitikrinti 
absoliučią 194 vietų daugumą. 

F. Gyurcsany koalicija po pirmo
jo rinkimų rato balandžio 9 dieną 
aiškiai pirmavo. „Svarbiausia duoti 
šaliai naują tvarką, padaryti, kad ji 
būtų stipri ir sugebėtų konkuruoti, 
užtikrinti ramybę ir saugumą žmo
nėms ir, žinoma, kurti bendrą tėvynę 
ir Europą", — sakė F. Gyurcsany, ku
ris kalbėjo po to, kai jo balsalapį į 
balsadėžę prestižiniame Budapešto 
rajone įmetė 10-metis sūnus Tarnas. 
Šiltą, saulėtą pavasario dieną bal
suoti atėjo 64.3 proc. visų rinkėjų, 
rodo rinkimų komisijos duomenys. 

Šios rinkimų kampanijos metu 
asmenybėms skirtas dėmesys buvo 
didžiausias per visus 17 metų po de
mokratijos atkūrimo. Į politiką pa
sukęs 44 metų verslininkas milijo
nierius F. Gyurcsany varžėsi su 42 
metų V. Orban, buvusiu antikomu-
nistu, tapusiu Vengrijos konservato
rių vadovu. 

F. Gyurcsany, kuris žavisi britų 
ministru pirmininku, savo draugu 
Tony Blair, propaguoja labdaringą 
kapitalizmą, kuris laisvąją rinką su
derintų su socialinio aprūpinimo sis
tema neturtingiesiems. 

Po 10-20 metų euro laukia žlugimas 
Londonas, balandžio 24 d. 

(AFP/BNS) — Po 10-20 metų euro 
zonos laukia žlugimas, nebent Euro
pai pavyktų- sukurti ją remsiančią 
tvirtą politinę sąjungą, mano įta
kingas belgų ekonomistas. 

Mokslininkas Paul de Grauwe, 
kurio darbas padėjo padėti pamatus 
valiutų sąjungai, tvirtina, kad vie
ninteliam ambicingiausiam Europos 
Sąjungos (ES) projektui gresia rim
tas žlugimo pavojus. 

„Logiškas valiutos sąjungos pa
darinys yra politinė sąjunga", — pa
reiškė jis interviu savaitraščiui 'Bu
siness' — Jei politinė sąjunga nebus 
sukurta, euro zona ilgainiui žlugs". 

„Valiutos sąjunga žlugs — ne 
ateinančiais metais, bet po maždaug 

10-20 metų. Nėra nė vienos valiutos 
sąjungos, kuri išgyveno be politinės 
sąjungos. Visos jos žlugo". 

„Kartais klausiu savęs: ar 
mums tikrai vis dar reikia Europos 
Sąjungos? Pradedu tuo abejoti. Pa
kaktų to, kad šalys atvertų savo 
ūkius. Nereikia to daryti Europos 
Sąjungos kontekste", — teigė moks
lininkas. 

Iš pradžių P. de Grauwe palaikė 
euro idėją, nes, anot jo, bendra valiu
ta turėjo padėti sumažinti kainas, 
skatinti augimą ir naujų darbo vietų 
kūrimą. 

Tačiau nuo euro įvedimo nedar
bo lygis euro zonoje svyruoja ties 9 
proc. kartele, o infliacijos rodikliai 
atskirose narėse yra skirtingi. 

Atskleista dar viena Antrojo 
pasaulinio karo tragedija 

Varšuva, balandžio 24 d. (BNS) 
— Lenkiją sukrėtė dar viena praei
ties tragedija — dienraštis „Rzecz-
pospolita" rašo, kad Antrojo pasauli
nio karo metais Przegalina kaime 
netoli Liublino lenkai išžudė žydo 
Lerner šeimą. 

Šešis tos šeimos narius 1943 me
tų naktį nužudė kaimynai lenkai. Po 
dienos panašios žudynės buvo su
rengtos netoliese esančiame kitame 
kaime, kur buvo nužudyta 13 žydų. 

Nuo hitlerininkų juos už pinigus 
slėpė lenkų šeimos. Vėliau dėl tų pa
čių pinigų juos žudė arba išduodavo 
hitlerininkams. Lenkijos Tautos at
minties instituto Liublino skyriuje 

jau uždaryta 50 tokio pobūdžio bylų, 
o kitos 60 dar tiriamos, bet kaltini
mai kol kas niekam nepateikti. 

„Apie Lerner šeimos tragediją 
sužinota taip pat atsitiktinai. Į Len
kiją norėdamas išaiškinti tiesą po 60 
metų atvyko žuvusiųjų vaikaitis Ron 
Lerner. Jis nurodo tuos, kurie žudė, 
pateikia įkalčius, reikalauja baus
mės ir cituoja savo tėvą, kuriam vie
ninteliam iš gausios šeimos pavyko 
pabėgti į Varšuvą ir išlikti gyvam", 
— rašo dienraštis. 

Tuo tarpu kaimo gyventoja: yra 
vieningos nuomones: nėra re:kn;o 
grįžti prie šio reikalo :r tempt; \ vie-
sumą ra;, kas turėti; ;:kt; sešeiy;e 

E U R O P A 

LONDONAS 
Imigrantai iš Rytų Europos yra 

Didžiosios Britanijos „e l iksyras" , 
nes jie lėtina vartojimo ka inų augi
mą, didina gamybą ir įp laukas iš 
mokesčių, rodo naujausias „Ernst 
and Young Item Club" tyr imas . Nau
jausiais oficialiais duomenimis, gry
noji migracija į Didžiąją Britaniją 
2004 metais siekė 223,000 žmonių. 
Didžioji dalis imigrantų atvyko iš 
naujųjų Europos Sąjungos (ES) 
šalių narių, kurioms Didžioji Brita
nija nekelia jokių kliūčių atvykti ir 
dirbti šalyje. Imigrantų s r a u t a s lei
džia darbdaviams lengviau susirast i 
darbuotojų ir užkirsti kelią dides
niam darbo užmokesčio augimui . 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vyke-

Freiberga pareiškė, kad yra pasiren
gusi vadovauti Jungt inėms Tautoms 
(JT), jeigu tai jai bus pasiūlyta. Pa
staruoju metu Vakarų žiniasklaidos 
priemonės aktyviai svarsto galimy
bę paskirti V. Vyke-Freiberga nauja 
JT generaline sekretore. V. Vyke-
Freiberga pažymėjo, kad d a r negavo 
tokio siūlymo. „Visos šios kalbos — 
žurnalistų spekuliacijos. Neseniai 
lankiausi Amerikoje ir buvau susiti
kusi su aukštais pareigūnais . Nė 
vienas jų man nesakė, kad kas nors 
iš JAV atstovų būtų siūlęs mano 
kandidatūrą į JT generalinio sekre
toriaus postą", — pabrėžė Latvijos 
vadovė. 

BRIUSELIS 
Sekmadienį Briuselyje daugiau 

kaip 80,000 žmonių dalyvavo tyliose 
eitynėse, skirtose paminėti vieną pa
auglį, kurį nudūrė du iš S iaurės Af
rikos kilę įtariamieji, pranešė polici
ja, pažymėjusi, kad tai buvo didžiau
sia demonstracija Belgijoje per pas
taruosius dešimt metų. 17 metų Joe 
Van Holsbeeck balandžio 12 dieną 
per vakarinę piko valandą buvo nu
žudytas penkiais dūriais į krūt inę, 
kai centrinėje geležinkelio stotyje 
nesutiko užpuolikams at iduoti savo 
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MP3 grotuvo. J. Van Holsbeeck tėvų 
prašymu protestuotojai nenešė jokių 
politinių plakatų, tačiau paauglio 
žmogžudystė sukėlė pasipiktinimą 
nusikals tamumu ir Belgijoje tvyran
čia rasine įtampa. 

BUKAREŠTAS 
Ankst i pirmadienį pietiniame 

Rumunijos Bistrec mieste patvinu
siam Dunojui pralaužus pylimą, ku
rį šį savaitgalį buvo stengiamasi su
tvir t int i , ruošiamasi evakuoti apie 
tūks tan t į gyventojų. „Vanduo jau 
pasiekė savivaldybės pakraštį ir na
cionalinį kelią", — teigė Bistrec me
ras Constantin Raicea. Potvynio au
koms buvo pastatytos palapinės. Iš 
viso reikės evakuoti vieną tūkstantį 
žmonių, nors naminiai gyvuliai jau 
perkelti į saugią vietą. Artimiausio
mis dienomis reikės evakuoti dar 
daugiau kaip 9,000 žmonių, gyve
nančių tarp Bistrec ir Mačesu de Žos 
apylinkės. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush paskambinęs Irako vadovams 
pasveikino juos padarius pažangą 
dėl vienybės vyriausybės suformavi
mo ir pasakė, kad jie turi „baugi
nančių įsipareigojimų". G. W. Bush 
drąsino naująjį paskirtąjį premjerą, 
šiitų vadovą Jawad ai Maliki kuo 
greičiau suformuoti ministrų kabi
netą ir padėkojo Irako prezidentui 
Ja la i Talabani, kuris yra kurdas, bei 
sunitų islamistų atstovui Mahmoud 
ai Mashhadani , kuris buvo išrinktas 
parlamento pirmininku, už jų drąsą. 
Irako vadovai praėjusią savaitę, po 
mėnesius trukusių politinių kivirčų 
sus i ta rė formuoti naują koalicinę 
vyriausybę. 

JAV manoma, kad teroristinio 
tinklo „ai Qaeda" vadovo Osama bin 
Laden kalbos įrašas, kurį sekmadie
nį paskelbė Katare įsikūręs palydo
vinės televizijos kanalas „Al-Jaze-
era", yra tikras. Pasak Baltųjų rū
mų, šio įrašo turinys rodo, kad „ai 
Qaeda" traukiasi ir yra JAV smar
kiai spaudžiama. Savo kalboje O. 
bin Laden pasmerkė Vakarus už tai, 
kad jie nutraukė finansinę pagalbą 
Palestinoje r inkimus laimėjusiam 
islamistiniam judėjimui „Hamas". 

1-800-775-SEND 
www.attanticexpresscorp.com 

Ocea 
« • * . • Krovmtu gabenimas 

laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis /" 

Air Freight 
^Automobiliu pirkimas bei 
Įsiuntimas I visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 

SmuR< L santimu siuntimas bei 
pr s*a*yr-as i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Esti Oje L3ait3r!.,s=jG;e oe Ufcra~oe 
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WWM, 

iai 
įnykštis 

KAM TIE LOTYNIŠKI 
VARDAI? 

Matau, kad skaitytojai ne tik 
pastebėjo, bet atkreipė dėmesį į šio
se skiltyse duodamą trejopą augalų 
pavadinimą (jeigu tai tik įmanoma): 
lietuvišką, anglišką ir lotynišką. Kai 
kas tuo apsidžiaugia, kai kas stebisi, 
kam reikia to lotyniško augalo var
do? Kas juos sugalvoja, kodėl kiek
vienam augalui būtinai prikabina
mas ir lotyniškas? 

Žalianykštis šia tema gavo kele
tą klausimų, tad dabar gera proga į 
juos atsakyti, juo labiau, kad nese
niai ir „Chicago Tribūne" dienrašty
je kaip tik šiuo klausimu rašyta. 

Oficialus augalo 
pavadinimas 

Kiekvienas naujas augalas (iš
augintas ar atrastas natūraliai au
gantis gamtoje) visų pirma pavadi
namas lotynišku vardu: tokia jau 
nuo senų laikų nustatyta tvarka. 
Kadangi lotynų kalba yra ,,mirusi" 
— ji niekuomet nesikeičia, tai ir au
galo oficialus pavadinimas nesi
keičia. Vietine kalba (tiek lietuviš
kai, tiek angliškai, tiek kitos kurios 
šalies kalba) augalas gali turėti net 
kelis ar keliolika vardų — kartais 
skirtingose apylinkėse ar valstybės 
rajonuose žmonės tą patį augalą va
dina vis kitu vardu. Pvz., Oxalis 
angį. gali būti vadinamas ,,Bermuda 
Buttercup", ,,Buttercup oxalis", 
,,Cape sorrel", o lietuviškai — kiš-
kiakopūstis. Arba: kaip žinotume, 
kad angį. ,,red salvia", „scarlet sage" 
ir lietuviškai vadinamas šalavijas, 
yra tas pats augalas, jeigu nebūtų 
lotyniško bendro vardo Salvia splen-
dens? 

Paimkime kitą augalą, lietu
viškai turintį ypač daug sinonimų: 
karčiuška, karpės, karvžole, kiau-
lapiene, kiaulapienis, kiaupienė, 
kraukšlė, geltonoji pievpienė, lenciū-
ginė, piktšašis (!), pūkenė, pūkys, 
pūkučiai. snaude, snaudalė, snūde, 
sviestakvietkė, šašavalkis, šašū-
nas... Angliškai šis pavasarinis gel
tonžiedis augalas (daugelio vadina
mas piktžole), pavadintas ,,Dande-
lion''. Niekas negalėtų iš visų tų, 
ypač lietuviškų, pavadinimų supras
ti, kad kalbama apie vieną ir tą patį 
augalą, Compositae šeimos narį, 
jeigu ne oficialus jo pavadinimas 
(deja, šis kilęs ne iš lotynų, bet iš 
senovės persų kalbos) — Tara-
xacum. O angliškasis pavadinimas 

— ,,dangelion", pasirodo, kilęs iš 
prancūziško — dent de lion, arba 
„lion's tooth", t.y. liūto dantys (tur
būt pagal dantytus pienės lapus)! 

Botanikų pr i imti vardai 

Garsusis švedų botanikas Carl 
Linnaeus 18-ame šimtmetyje suda
rė pagrindinę sistemą, pagal kurią 
nuo to laiko pavadinami visi au
galai. Botaniškasis augalo pavadini
mas ne tik apibūdina jo istorija, bet 
ir charakteristiką. Pirmasis pava
dinimo žodis paprastai nusako gentį, 
antrasis porūšį. Pvz.: salvia 
spendens — šiuo atveju, spendens 
paaiškina, kad šis šalavijas yra 
„puikus", „nuostabus"; Eschscholzia 
californica (papaveraceae šeimos 
augalas) — californica pasako, šios 
aguonėlės tėvynė yra Kalifornija; 
Hibiscus rosa-sinensis — kinrožė, 
hibiskas, kilusi iš Kinijos, ir t.t. 

Padeda surasti augalo 
vardą 

Dažnai gauname klausimų, kaip 
tas ar kitas augalas vadinasi ang
liškai (arba lietuviškai). Vienintelis 
būdas surasti atsakymą — pagal ofi
cialų botanišką augalo pavadinimą. 
Taigi, šie pavadinimai, nors juos 
sunku atsiminti ar ištarti, yra labai 
naudingi: nepaisant, kaip tas pats 
augalas kurioje šalyje, ar tos šalies 
srityje, yra vadinamas, pagal ofi
cialų jo pavadinimą galime susi
gaudyti toje vardų sinonimų labirin
tuose. 

AR GALIMA PERSODINTI 
MELSVES? 

Klausimas. Per vėlai apsižiūrė
jau, kad norėčiau persodinti (ir per
skirti) savo melsves. Turiu kelių 
rūšių — dideliais lapais ir margais, 
dryžuotais. Lapai jau visiškai išsi
skleidę, ar galiu jas persodinti? 

Atsakymas. Melsvės, angį. ir 
lotyniškai Hosta — pavėsio augalas, 
nors yra jų porūšių, kurios mėgsta 
daugiau saulės. Tai paprastai dry
žuotais (geltonais ar baltais ir ža
liais dryžiais) lapais melsvės — juo 
šviesesni lapai, tuo daugiau saulės 
reikalauja. Yra rūšių, kurios paken
čia ir visišką pavėsį. Vienų žiedai 
balti, kitų violetiniai, tačiau visų 
panašūs — ant ilgų stiebelių „su
kabinti" varpeliukai. 

Į jūsų klausimą galiu atsakyti 
teigiamai: melsves galima persodinti 
net ir vasarą! Žinoma, tik reikia 
daug laistyti, prižiūrėti, kad neiš-
džiūtų. Aš paprastai melsves perso
dinu pavasarį, kai tik iš žemės pra
deda lįsti lapų „smaigaliai", tuomet 
iškasu visą kerelį, aštriu peiliu pa
dalinu į kelias dalis, kiekvieną jų 
įkišu į vandens pripiltą duobutę — ir 
viskas. Teko persodinti ir visiškai 
sulapojusias melsves — tokiu pat 
būdu padalinant. Tiesa, vienas kitas 
lapas susigadina, bet jos naujoje 
vietoje tuoj atsigauna ir auga kuo 
puikiausiai. 

Patys pavojingiausi melsvių 
kenkėjai yra šliužai (slūgs) arba 
sraigės (snails). Jei pastebėsite sky
lutes ypač apatiniuose melsvės la

puose, tai aiškiausias ženklas, kad 
šie minkštakūniai šliaužikai jomis 
gardžiuojasi. Šliužais nelengva at
sikratyti, bet įmanoma, tik reikia 
kantrybės. Kai kas mėgina juos „pri
girdyti", į žemę netoli augalų įstaty-
dami indelį su „senu alum" arba 
kitu, stipriau kvepiančiu skysčiu. 
Šliužai įsliuogia į skystį ir prigeria. 
Neblogai veikia aštrus smėlis (net 
žvyras) aplink augalus, arba smul
kiai sutrinti kiaušinių lukštai. Per 
juos šliužams sunku rėplioti, nes žei
džia jų minkštą kūną, nepadeda čia 
net gleivių sluoksnelis, kurį jie išlei
džia, kad būtų lengviau šliaužti 
žeme. 

Šliužai yra naktiniai sutvėrimai, 
todėl juos „medžioti" reikia sutemus, 
pasišviečiant kišenine lempute. Už
simovus gumines pirštines, šliužus 
surinkti ir sunaikinti. 

IEŠKAU REZETŲ 
SĖKLŲ 

Klausimas. Tik nesijuokit — Šį 
pavasarį man vis galvon atklysta 
vaikystėje girdėtos dainelės posmas: 
„visos gražios mano gėlės, bet gra
žiausios rezetėlės". Užsinorėjau pa
sisėti rezetų. Kaip jos vadinasi ang
liškai, ar įmanoma jų sėklų Ame
rikoje rasti? 

Atsakymas. Visų pirma reikia 
žinoti, ko ieškoti... Angliškai rezetos 
(kai kur Lietuvoje vadinamos raze
tomis) yra „Mignonette", o loty
niškai — Reseda odorata (čia būtent 
antrasis lot. pavadinimo žodis odo
rata apibūdina, kad ši gėlė labai 
kvepia). Razeta nėra graži gėlė, bet 
dažniausiai sėjama dėl skanaus, 
malonaus kvapo, ypač palangėse. 
Sėklų galima rasti didesnėse par
duotuvėse arba kataloguose. Au
galas apie 12-18 colių aukščio, vie
nametis, pradeda žydėti vasaros 
pradžioje ir žydi ilgai. Žiedai gelsvai 
žalsvi, išauga kekutėmis stiebelio 
viršūnėje. Beje, razetos-rezetos ilgai 
išsilaiko puokštėse — kelios šakutės 
maloniu kvapu pripildo visą kam
barį, tad jų verta įsiveisti darželyje. 
Razetos mėgsta vėsesnį orą (pana

šiai, kaip našlaitės — per pačius 
vasaros karščius nustoja žydėjusios, 
bet rudeniop vėl atsigauna), saulėtą 
vietą, bet pakenčia ir dalinį pavėsį. 

ŽAVIUOSI 
PILIAROŽĖMIS 

Klausimas. Piliarožės man pri
mena tėviškę — visuomet mama ir 
močiutė jų augindavo darželyje, ypač 
prie namo sienos. Dabar turiu jau 
savo nuosavą „lizdelį", tai norėčiau 
įsitaisyti piliarožių. Ar geriau jas 
sėti, ar pirkti jau išaugintus daigus? 

Atsakymas. Gerai ir taip, ir 
taip. Jeigu piliarožes sėsite, jos 
šiemet (sėklos gerai ir greitai su
dygsta) paaugs, bet vargiai žydės. 
Tai antrus metus žydintis augalas — 
pirmais metais išauga tik lapai, 
antrais žydi. Kartais piliarožės išsi
laiko kelerius metus, jeigu joms sąly
gos palankios. Angį. piliarožės vadi
nasi „Hollyhock", lot. Alcea rosea. 
Tai aukštas ir palyginti siauras 
augalas, kartais išauga kone iki 
stogo! Žydi visą vasarą, pradedant 
nuo apačios, žiedai „lipa" į viršų. 
Lapai šiurkštūs, apvalūs, žiedai pri
mena taures. Yra ir pilnavidurių 
atmainų, o spalvų — kiek tik galite 
įsivaizduoti! Pastaruoju metu jau 
galima gauti ir žemaūgių piliarožių, 

kurios tinka patvoriams. Piliarožės 
mėgsta saulėtą vietą, daug vandens, 
bet apskritai nėra lepios. Jas puola 
japoniški vabalai ir kartais lapų 
rūdys. Labai aukštus augalus kar
tais reikia paramstyti, kad ne-
išvirstų nuo žiedų svorio. Jeigu pi
liarožių daug susodinama šalia 
viena kitos, augalai sudaro gražų 
želdinį ir juos sunkiau išvarto vėjas 
arba smarkus lietus. 

SKELBIMAI 

PARDUODA 

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

kampinis. 
Tel. 312-876-9687 

PASLAUGOS 
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STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-a:4-vo4;773-581-8654 
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M U S Ų REIKALAS 
TEISUS! 

Stuburo ir skausmo 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Opozicijai surašius Seimo pirmi
ninkui nepasitikėjimo pareiškimą ir 
surinkus Seimo statuto reikalauja
mus 36 Seimo narių pa rašus bei 
pareikalavus jį ats tatydint i , įvyko 
stebuklas, — Seimas stebėtinai vie
ningai nubalsavo (92 iš 104!) savo 
pirmininką atstatydint i nežinia už 
ką! Šios nepapras tos iniciatyvos 
nepalaikė, regis, tik Naujajai sąjun
gai p r ik lausan tys Seimo nar ia i . 
Lietuvos Respublikos Seimo istorija 
tokius t r iušk inanč ius balsavimo 
rezultatus užregistravo kaip naują 
rekordą, kuris taip pat buvo užre
gistruotas kaip konservatorių poli
tinės t rumparegystės rekordas. 

Kitą dieną muzikantai Lietuvos 
valdžioje susėdo kitaip: 

Naujosios sąjungos partija pa
sitraukė iš valdančiosios koalicijos, 
ir paliko visus postus Seimo vadovy
bėje, jo komitetuose ir vyriausybėje. 

Valdančioji koalicija nusprendė 
apsieiti be ketvirtojo par tner io ir 
pasirašė naują koalicijos su tar t į iš 
likusiųjų part i jų, pagal kur ią A. 
Brazauskui pa l i ekamas premjero 
postas, o likusius laisvus užsienio 
reikalų bei socialinės apsaugos ir 
darbo ministrų postus pasiima Dar
bo partija. 

Antradienį Lietuvos televizija 
surengė neeilinę „TV forumo" laidą, 
kurioje iki ausų išsišiepę koalici
jos vadai neįstengė nuslėpti savo 
džiaugsmo, o nesusigaudantys, kas 
čia atsitiko, konservatoriai ir libera
lai veltui mėgino vaizduoti, jog nieko 
neatsitiko. V. Uspaskichas, pareiš
kęs, jog A. Paulauskas padaręs lem
tingą klaidą — balsavimo išvakarėse 
atsisakęs paremti jo pasiūlytą „pro
jektą" sudaryti Seimo komisiją ir 
svarstyti Lietuvos Respublikos pre
zidentą, eilinį kartą spjovė Lietuvai į 
veidą. Anot jo, tik toks precedento 
neturintis reikalavimas ir buvusi A. 
Paulausko nesėkmės priežastis. Ne
skaitant šios, ta ip ir liko neaišku, dėl 
kokių priežasčių Seimas atstatydino 
savo vadovą. 

Visi komentatoriai ir politologai 
pasinaudojo patogia proga ir pažėrė 
šūsnį komentarų, iš kurių netapo 
aišku, kodėl koalicijos pa r tne r i a i 
Seimo pirmininkui neprikišo jokių 
neteisėtų privilegijų ar netvarkos 

Seimo kanceliarijoje. Pasirodė, jog 
viso labo premjeras buvo nepaten
kintas „kai kurių" Seimo komitetų 
darbu, kurie neleidžia ar trukdo 
Vyriausybei dirbti. 

Balandžio 13 d. „Žinių radijo" 
rytinėje „Rakto" laidoje susirinkę 
Seimo nariai Skirmantas Pabedins
kas (Darbo partija), Irena Šiaulienė 
(socialdemokrate) ir Artūras Skar
džius (Naujoji sąjunga), Lietuvos ra
dijo klausytojams ganėtinai atvirai 
pateikė tikrąsias koalicinio konflikto 
priežastis. Pasirodė, jog jeigu vy
riausybės lygiu Koalicinė taryba 
posėdžiauja gana dažnai, kas sa
vaitę, tai Seime koalicijai priklau
sančius frakcijų vadovus per pu
san t rų metų į posėdį sukviesti 
pavyko tik du kartus! Įsidėmėtina, 
jog ankstesnės kadencijos Seime 
socialliberalai ir socialdemokratai 
bendruose posėdžiuose posėdžiauda
vo ne rečiau kaip du kartus per 
savaitę. Didžiausia kliūtis šios ka
dencijos Seimo darbe esanti ta, kad 
Darbo partijos frakcijai priklausan
tys Seimo nariai neturi parlamen
tinio darbo patirties ir nesugeba 
atskirti partinių interesų nuo valsty
binių (I. Šiaulienė). 

A. Skardžius teigė, jog prem
jeras siekęs kontroliuoti ir valdyti 
Seimą, tačiau tam labai trukdžiusi 
Seimo audito komiteto veikla, todėl 
premjeras ir nusprendęs atsikratyti 
Seimo pirmininku. Be to, sakė A. 
Skardžius, Darbo partijos frakcija 
apskritai kaip valdančiosios koalici
jos narys Seime taip ir nepasireiškė 
ir dirbo tik kaip kolektyvinis partijos 
įgaliotinis. S. Pabedinskas taip pat 
sutiko, jog Seime tarp valdančiosios 
koalicijos narių nebuvo bendro dar
bo, bet, jo nuomone, kaip tik dėl to ir 
reikėjo atstatydinti Seimo pirmi
ninką. Dabar, anot jo, be A. Pau
lausko dirbti bus kur kas lengviau. 

Kaip iš natų sugroto žaibiško 
rūmų perversmo visos detalės iš
aiškės dar negreit. Tačiau jau dabar 
galima įžvelgti jo t ikrąsias prie
žastis. Visų pirma, reikia pabrėžti 
momentą, kuris buvo parinktas per
versmui įvykdyti. Tas momentas 
svarbus tuo, jog derybos dėl „Ma
žeikių naftos" praktiškai užbaigtos, 
pirkimo sutar t is j au pasirašoma. 
Kokią reikšmę tai turės įmonės par
davimui, kol kas sunku prognozuoti, 
tačiau „Lukoil" pretenzijos įsigyti 

„Mūsų reikalai teisūs", — šiomis dienomis teigia Lietuvos „perversmininku' 
trijulė. Galbūt jie savo skelbiamoms „tiesoms' garsinti ilgainiui pasinaudos ir 
„lietuviikų triObočių" talka? Donato Tijūnėlio nuotr. 

JONAS VPRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-28^8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

„Mažeikių naftą" kaskart tampa vis 
grėsmingesnės. Neabejotina, jog per
versmas susilpnins Lietuvos pozici
jas Europos Sąjungoje. Perversmas 
žymiai sustiprino V. Uspaskicho 
įtaką Lietuvos politikoje, kuri dėl 
diplomo skandalo ir vengimo mokėti 
mokesčius (jam priklausančioje Kre
kenavos agrofirmoje) yra gerokai 
pašlijusi. Tokie yra objektyvūs fakto
riai, tačiau neatrodo, jog premjeras 
dėl to būtų rimtai susirūpinęs. 

Panagrinėkime subjektyvius 
kriterijus. Verta prisiminti, jog A. 
Paulauskas, po 2000 metų Seimo 
rinkimų išdavęs „Naujosios poli
tikos" koaliciją, kurią tuomet paskel
bė prezidentas Valdas Adamkus, 
dabar susilaukė savo partnerių iš
davystės, jam sugrįžusios bumeran
gu. Antra vertus, tik dabar tapo 
aišku, kieno pinigai A. Paulauskui 
padėjo tuometinėje Seimo rinkimų 
kampanijoje, — jo tikrasis rėmėjas 
buvo V. Uspaskichas. Galima su
prasti, jog tokio mentaliteto rėmėjas 
niekada neleis, kad jo globotinis 
įgautų savarankiškumo ar moralinio 
pranašumo. Taigi, perversmas yra 
graži pamoka visiems dykos naudos 
gavėjams, jog niekuomet nedera pa
miršti, kieno ranką neseniai bučia
vai. 

A. Paulauskas, kaip atrodo, de
ramai nesureagavo į premjero nu
rodymus A. Skardžiaus vadovauja
mo komiteto atžvilgiu. Visiškai gali
ma suprasti premjero nepasitenki
nimą koalicijos partnerių vadovau
jamo komiteto šokiruojančiais de
maskavimais, kurie, nors visos vals
tybės interesų požiūriu atrodo vi
siškai suprantami ir teisingi, kaip 
dabar matome, turint minimalią įta
ką koalicijoje, buvo savižudiški. Tai, 
kad A. Paulauskas yra kitokio tipo 
asmenybė negu kiti koalicijos va
dovai, visą laiką krito į akis. Jo lai
kysena po R. Pakso apkaltos, kai pa
gal Lietuvos Konstituciją jis laikinai 
ėjo prezidento pareigas, jam pelnė 
savigarbą turinčio politiko šlovę, kuo 
nelabai gali pasigirti dabartiniai 
koalicijos vadovai. J is santūriai lai
kės; K u ropos Sąjungos milijardų da-

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemorrt, IL 60439 
630-719-4799. 

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

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

4647 W. 103 Si, Oak. I_awn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

lybose, kas taip pat jo atžvilgiu pa
lankiai nuteikė didelę dalį rinkėjų. 

Darbo partijos vadovui yra labai 
svarbu pademonstruoti savo jėgą 
teismams, besiruošiantiems svars
tyti užsakytos žmogžudystės bylą, 
kurioje V. Uspaskich pavaduotojas 
Darbo partijoje A. Bosas kol kas 
figūruoja liudininku su perspektyva 
tapti svarbiausiu kaltinamuoju, ir 
Krekenavos vokelių bylą, kurioje 
partijos pirmininko įmonė gali būti 
apkaltinta, jog joje vengiama mokėti 
mokesčius ir vykdyta apgaulinga 
buhalterija. Kažin ar tokios preten
zijos galėtų padaryti Įspūdį proku
ratūrai ir teismams, bet V. Uspas
kichas kažin ar kada nors sužinos, 
kas yra saikas. 

Taip pat negalima nepastebėti, 
jog V. Uspaskichas be galo išradin
gai manipuliuoja kitais koalicijos 
partneriais, o visų pirma — premje
ru. Atrodytų, jog kiekvienas skanda
las tik sust iprina jo įtaką, nes prem
jeras prieš jį praktiškai jau yra ka
pituliavęs, nors to ir nenori suprasti. 

Kokios galimos perversmo pa
sekmės ir kokias išvadas galima 
padaryti? 

Visų pirma, moraliniam Lietu
vos prestižui suduotas sunkus smū
gis. Koalicijos partneriai iš esmės 
nesilaiko jokių bendro darbo taisyk
lių. Seimo nariai , prisiekę tarnauti 
Lietuvai ir balsavę ne valstybės, o 
partijų interesais, iš esmės pažeidė 
Konstituciją ir sulaužė priesaiką. 
Iškilo visiškai realus pavojus, kad 
strateginė įmonė „Mažeikių nafta" 
gali pereiti Rusijos kontrolėn. Euro 
įvedimas Lietuvos finansų sistemoje 
gali būti nuke l t a s į neapibrėžtą 
ateitį. 

Antra vertus , Lietuvos valdžios 
krizė įžengė į naują fazę, kuri cha
rakteringa tuo, kad labiau sukom
promituoti pagrindinius valdžios 
insti tutus neįmanoma, nes iš valdy
mo sferos pašalinti bet kokie mo
ralės ir padorumo kriterijai. Lietu
vos rinkėjas turi rimtai atsikvošėti ir 
pagalvoti, ką jis išrinko savo likimui 
tvarkyti, ko iki šiol nebuvo pratęs 
daryti. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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P A S I R U O Š I M A S „PILĖNAMS 
VYKSTA SPARČIAI 

/ / 

Intensyvūs pasiruošimo darbai 
sukaktuviniam „Pilėnų* spektakliui 
prasidėjo dar prieš Šv. Velykas, kai 
atvyko choro artistai iš Lietuvos. Iš 
tikrųjų dainuoti šioje operoje jie 
atvyko jau pasiruošę Vilniuje. Ta
čiau prieš įsijungiant į bendrą chorą 
Čikagoje, porą dienų svečiai dar 
repetavo atskirai su muziku Alvydu 
Vasaičiu Jaunimo centre, kur jie 
buvo apgyvendinti pas tėvus Jėzui
tus. Vėliau porą vakarų svečiai ir 
Operos choras jau rinkosi Morton 
gimnazijoje čia repetavo bei „susi
pažino" su mokyklos scena. Kaip 
teko išgirsti iš svečių, Velykas jie 
šventė pasiskirstę Lietuvių operos 
narių šeimose ir pasakojo savo ge
riausius šių metų šventinius įspū
džius bei patirtą draugišką šventinę 
nuotaiką. 

Po Velykų, antradienio vakare, 
atvykę į Morton, išvydome jau ir 
solistus. Trūko tik Audriaus Rube-
žiaus. Po poros dienų, užbaigęs savo 
įsipareigojimus Vilniuje, prisistatys 
ir jis. Tarp atvykusiųjų matėsi ir 
režisierius Eligijus Domarkas. Mor
ton jis jautėsi kaip namuose. Jprastu 
jam skubotumu, žingsniavo po sce
ną, aptarinėjo su maestro A. Va

saičiu veiksmo eigą bei atsakinėjo į 
solistų klausimus. Po trumpo pa
sišnekučiavimo ir pažinčių atnauji
nimo, nors nemažai vieni kitus jau 
pažinojo iš ankstyvesnių apsilan
kymų Čikagoje, valdybos pirminin
kas Vaclovas Momkus pakvietė 
visus į sceną. Operos chorui buvo 
pristatyti svečiai solistai, režisierius 
E. Domarkas, meno vadovas Alvydas 
Vasaitis, muzikai Manigirdas Mo-
tekaitis, Jūratė Grabliauskienė, o 
taip pat pirmininkas prisistatė ir 
save. 

Nedelsiant prasidėjo grupinių 
mizanscenų kūrimas. Sunkiausia 
užduotis buvo, kaip apjungti į darnią 
visumą veikalo intrygą, operos mu
ziką ir vaidybą. Be abejo, „Pilėnų" 
spektaklio mizanscenų planas re
žisieriui yra gerai pažįstamas iš 
ankstyvesnių jo pastatymų, kurias 
ne kartą jau yra tekę derinti. Nėra 
išblėsusi ir 1994 metų šios operos 
pastatymo Morton scenoje patirtis. 

Pirmoji bendra repeticija, kaip 
visuomet, derinosi ne iš karto. 
Daugeliui pirmieji žingsniai nebuvo 
lengvi. Plodamas rankomis ne sykį 
režisierius E. Domarkas stabdė 
veiksmą, grupavo ir pergrupavo 

Iš kairės: režisierius Eligijus Domarkas, meno vadovas Alvydas Vasaitis ir Lietuvių 
operos valdybos pirmininkas Vaclovas Momkus. Juozo Končiaus nuotr. 

JAV LB XVIII TARYBOS 
RINKIMAI 

Skelbiame dar trijų kandidatų į 
JAV LB XVIII Tarybą pavardes: 

Vytautas Senda 
56 metų, kilęs iš Punsko krašto, 

baigęs lietuvišką Punsko licėjų, 
kuris šiais metais švęs savo 50 metų 
jubiliejų. Studijavo žemės ūkio eko
nomiką, šiuo metu turi savo verslą. 
Gyvendamas ir dirbdamas Suval
kuose, dalyvavo Lietuvių visuo
meninės kultūros draugijos veikloje 
ir 2 kadencijas buvo Suvalkų sky
riaus valdybos pirmininku, taip pat 
buvo išrinktas į centro valdybą. 

Atvykęs į JAV, įsijungė į Lie
tuvių Bendruomenės veiklą ir nuo 
2002 m. jau trečią kadenciją yra 
Brighton Park apylinkės valdybos 
narys. Šiuo metu yra LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybos iždinin
kas. 

Genovaitė Treinienė 
Ilgus metus dirbo įvairiose LB 

valdybų pareigose. Nuo 1956 m. dvi 
kadencijas buvo East Chicago, IN, 

apylinkės valdybos narė, nuo 1979 
m. Boston, MA, apylinkės valdybos 
narė. 1985 m. tris kadencijas išbuvo 
Cape Cod, MA, apylinkės valdybos 
nare. 1996 m. St. Petersburg, FL, LB 
apylinkės ir apygardos valdybos 
narė iki 2005 m. Priklauso Lietuvos 
Dukterų draugijai, organizacijai 
„Vaiko vartai į mokslą" ir Lietuvių 
skautų organizacijai. 

Irena Vilimienė 
Vilniaus universitete įsigijo bio

logės ir gydytojos-laborantės spe
cialybes. Prieš 11 metų su šeima at
vyko gyventi į JAV. Dirba Čikagos 
Resurrection Health Care Center 
laboratorijos vedėja. 

Mokytojavo K. Donelaičio ir Či
kagos lituanistinėse mokyklose. LB 
Krašto valdybos Švietimo taryboje, 
kuriai vadovavo Regina Kučienė, jai 
buvo patikėtos sekretorės pareigos. 

2004 m. buvo išrinkta LB Le-
monto apylinkės valdybos pirminin
ke. Yra Pasaulio lietuvių centro ir 
PLB Seimo narė. 

Solistės Dalia Kužmarskytė (kairėje) ir Nida Grigalavičiūtė pertraukos metu. 
Giedrės Končienės nuotr. 

chorą, kai kurią sceną teko kartoti 
ne kartą, ne du ir tikriausiai pa
taisymai bei pergrupavimai vyks dar 
ir ateityje, kol atitiks režisieriaus 
viziją. 

Reikia pastebėti, kad chorą pa
pildžius artistais iš Lietuvos — juk 
jie visi ilgesnį ar trumpesnį laiką jau 
gilina vokalo studijas akademijoje, 
Operos choras sustiprėjo, tai paste
bės ir klausytojas auditorijoje per 
spektaklį. Salėje prie staliuko, kaip 
įprasta, matėsi Laima Šulaitytė-Day 
ir Morton mokyklos mokytojas Tho-
mas Rusnak. Jie abu ne be pirmi 
metai tvarko techninį spektaklių 
pastatymo darbą — Laima apšvie
timą, o Tom, su būriu jam talki
nančių savanorių moksleivių, dar
buojasi scenoje, tvarko dekoracijas ir 
t.t. Pirmo veiksmo dekoracijos jau 
kabo, matosi užbaigti ir scenai rei
kalingi medžio statiniai. 

Kaip minėjome repeticijos tę
siasi iki vėlumos, o daugeliui rytoj — 
darbo diena. Dalis choro narių, jau 
pensininkai ir į laikrodžius dėmesio 
nekreipia, kaip sakoma, „mūsų 
dienos, mūsų naktys", bet ir jie tik
riausiai dar prisimena senus laikus, 
kai neišsimiegojus tekdavo rytais 
pakilt iš miego ir stoti prie sunkaus 

darbo, o vakare paskubom vykti į 
Morton. „Bet tada buvome jauni", — 
šyptelės ne vienas pagalvojęs. Ką gi, 
taip ir sukasi gyvenimo ratas. Bet 
prieš akis visiems — jauniems ir 
dešimtmečius scenoje skaičiuojan
tiems, sukaktuvinė šventė! 

Baigiant dar norisi pastebėti, 
kad didžiajai šventei pasiruošimo 
darbų krūvis paskutiniu metu už
griuvo visu sunkumu Lietuvių ope
ros vadovybę, o ypač didelė dalis 
darbų įtampos svorio gula ant muzi
kos vadovo A. Vasaičio pečių. Jo 
dienos tvarkaraštis perkrautas vie
nas kitą vejančiais darbais: solistai, 
orkestras, bendros repeticijos bei 
kitos neapibrėžtos muzikos vadovo 
pareigos. Kiek valandų turi jo darbo 
diena? Kas stebina daugelį, tai jo 
neišsenkanti energija, intensyvus 
pasiruošimas darbams su atski
romis grupėmis bei pavieniais as
menimis ir tuo pačiu, iš jo visą laiką 
dvelkia tas pats ramus nepanikuo
jantis žvilgsnis į visą daugiabriaunį 
bei įtemptą kūrybinį procesą. 

Taip pat žiūrovams pranešame, 
jog vietoj Vladimiro Prudnikovo 
atvyksta Arvydas Markauskas. 

Juozas Končius 

Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedra nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie aukodami a. a. Irenai Virkau atminti, aukas paskyrė 
Lituanistikos katedrai: Sharon ir Povilui Balchas, Birutei Bulotaitei, 
Daliai Butėnienei, Elanai Carter, Judy ir Jeff Engelmann, Marikai ir 
Jurgiui Cerulaičiams, Renatei ir Leonardui Cerulaičiams, Jurai Cvi-
dienei, Irenai Kairytei, Baniu t ei ir Romui Kronams, Birutei Linta-
kienei, Albinai ir Liudui Ramanauskams, Aldonai ir Zenonui Reka
šiams, Marijai ir Henrikui PaŠkevičiams, Linai Paškevičiūtei, Daliai ir 
Liudui Slėniams, Laimai ir Bv Vanderstoep, Lakštuonei ir Gintautui 
Vėžiams. Iš viso 96S dol. Labai ačiū. Lituanistikos katedra, Wor1d 
Community Foundation Sndotved Cnair. Fed. Tat ID number: 36-
3097269. 

Marija Gineitienė, Chadds Ford, PA, už „Draugo" išleistą 2006-
ųjų m. kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Julia Vailokaitis, Beverly Shores, IN, už kalėdinių sveikinimų 
rinkinėlį ir „Draugo" išleistą kalendorių atsiuntė 80 dol. auką. Tariame 
nuoširdų ačiū! 

„Vyr. skaučių 'Emilijos Platerytės' būrelio vardu siunčiu auką 
'Draugui' taip kruopščiai ir tiksliai, skelbiant skautiškas žinias 'Skau-
tybės kelyje' trečiadienių laidoje", — mums rašo sesė Vanda Aleknienė, 
kartu su gražiais žodžiais atsiuntusi 100 dol. auką. „Draugui" bus leng
va gyvuoti, jeigu atsiras daugiau tokių dosnių ir nuoširdžių rėmėjų. Ačiū, 
mielosios seses, iš ..Emilijos Platerytės" vyr skaučių būrelio' 
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A t A 
Inž. GEDIMINUI BISKIUI 

mirus, žmonai, mūsų mielai draugei dr. BIRUTEI, 
dukrai GAILEI ir visiems artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Ona Budėjienė 
Vytautas ir Aldona Čepėnai 

Danutė Elsbergienė 
Oskaras ir Bronė Krėmeriai 

Bronė Krėmerienė 
Adolfas ir dr. Alicija Ruibiai 

Emilija Valančienė 
• 

A t A 
STASEI MAŽEIKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą VYTAUTĄ, 
sūnus ALGIRDĄ, KĘSTUTĮ, VYTAUTĄ ir ALIŲ bei 
jų šeimas, visus gimines, artimuosius ir drauge 
liūdime. 

Ona ir Jonas Gustainiai 
Marytė Tamulaitienė 

Daytona Beach Lietuvių Bendruomenės pirmūnui, 
LF ilgamečiui atstovui, žurnalistui 

A t A 
JURGIUI JANUŠAIČIUI 

mirus, žmonai VERUTEI, dukroms ir jų šeimoms, 
nuoširdi užuojauta. 

Daytona Beach Lietuvių Bendruomenė J 

A t A 
HELEN (ELENA) RUČINSKAITĖ 

BALYS 
Mirė 2006 m. balandžio 21 d., sulaukusi 89 metų. . 
Gyveno Naperville, IL. 
Gimė 1916 m. liepos 8 d. Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: vyras John, duktė Angelą su vyru Paul Berge-

ron, gyvenantys Palmyra, VA: sūnus Peter, gyvenantis Clarks-
ville, VA; septyni anūkai, aštuoni proanūkai. 

A.a. Helen išėjo į pensiją, 25 metus išdirbusi Kongreso bibli
otekoje, Washington DC; priklausė St. Patrick's Residence 
Chapel; St. Phillips Church in Silver Spring, MD. 

Velionė pašarvota antradienį, balandžio 25 d. nuo 9 v.r. iki 
10 v.r. St. Patrick's Residence, 1400 Brookdale Rd., Naperville, 
IL. Laidotuvių šv. Mišios balandžio 25 d. 10 v.r. St. Patrick's 
koplyčioje, 1400 Brookdale Rd., Naperville. 

A.a. Elena bus palaidota Monticello Memory Gardens, Char-
lottesville, VA. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Alzheimer's Disease & Re-
lated Dicorders Assoc. Greater IL Chapter, 4709 Golf Rd. STE 
1015, Skokie, IL 60076. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Friedrich-Jones F.H. Naperville, IL 
630-355-0213; www.friedrich-jones.com 

Mylimą tėvelį 

A t A 
JURGĮ JANUSAITĮ 

praradus, kartu liūdime su dukra RASA, žentu BE
NEDIKTU ir anūke NATALIA. 

Nuoširdžiausia užuojauta visai šeimai. 

Danutė Vaičeliūnaitė 
Jūratė Mitchell 

Aušrelė ir Ričardo Ramanauskai 
su šeima 

Česlovas ir Erna Ramanauskai 

VALGOMA VISIŠKOJE TAMSOJE 
Norite pažvelgti į valgiaraštį? 

Nepavyks. Perduoti kam nors duo
nos? Jūs juokaujate. Net neban
dykite įsipilti vyno taurės. Sveiki 
atvykę į paskutinį ir patį keisčiausią 
Didžiosios Britanijos restoraną, 
kuriame valgoma visiškoje tamsoje. 

Eduardas de Broljė atidarė res
toraną „Dans Le Noir" („Tamsoje"), 
kuriame svečiai pasitinkami už
temdytame kambaryje. Atrodytų, 
restoranas pasmerktas žlugti. Ta
čiau „Dans Le Noir" - vieta, kur jūsų 
niekas nepamatys, siūlo visiškai 
naują aplinką, kurios dėka, jūsų 
jausmai paaštrėja, skonio receptoriai 
atsipalaiduoja, jūs patiriate jums 
visiškai nepažįstamus pojūčius ir 
naujai įvertinate maisto skonį. Na, ir 
dar - matyt, tai tinkama vieta akla
jam pasimatymui. 

Ši idėja, perimta iš vieno sėk
mingai Paryžiuje veikiančio restora
no, nesutampa su įprastinėmis mais
to valgymo tradicijomis. Lankytojai 

nežino, ką jie valgo, kur jie sėdi, kaip 
atrodo salė. Jei žmonės atsiduria ten 
su nepažįstama kompanija, jie gali 
net nežinoti, kas sėdi šalia. 

Padavėjai, aptarnaujantys klien
tus, visiškai arba iš dalies akli. Jie 
atneša maisto ir vyno, palydi svečius 
prie staliukų ar į tualetą, jei kartais 
iškyla tokia būtinybė. Visa, kas gali 
kažkokiu būdu sudrumsti tamsą, 
pavyzdžiui, deganti cigaretė arba 
mobilusis telefonas, - uždrausta. 

„Tai pojūčių puota, - sako 
Eduardas de Broljė, 43-ejų metų 
prancūzų verslininkas, atidaręs šį 
restoraną už 800,000 svarų sterlingų 
centriniame Londone. - Visi jūsų 
jausmai prabunda tamsoje. Jūsų 
nosis, pirštai, ausys padeda jums 
patirti tikrąjį maisto skonį. Jūs 
sėdite šalia žmonių, kurių nepažįs
tate. Jūs negalite nieko spręsti apie 
juos pagal jų išvaizdą. Jums tenka 
ilgiau su jais pabendrauti tamsoje ir 
tik po to sužinote, kaip jie atrodo". 

„Daily Telegraph" koresponden
tas apsilankė restorane atidarymo 
vakarą, kad galėtų išgyventi uni
kalią žmogiškąją patirtį ir jausmų 
eksperimentą. Po aperityvo įprastoje 
apšviestoje svetainėje visi buvo su
rikiuoti į vorelę po 6-8 žmones, o pa
davėjas nuvedė visus į tamsą pro 
storą juodą uždangą ir po vieną 
pasodino prie stalo. Aklas padavėjas 
į nedūžtančias taures pripylė vyno. 
Lankytojai netrukus atsipalaidavo ir 
ėmė šnekučiuotis bei garsiai juoktis. 
Kilus triukšmui, padavėjas paprašė 
svečių aprimti. Padavėjas paaiškina, 
kad ant stalo yra servetėlė, peilis ir 
šakutė. 

Restorano lankytojai turi vie
nintelį būdą duoti signalą padavėjui 
- garsiai pašaukti jį vardu, ir jis tuč
tuojau atsiranda prie staliuko. Šiaip 
ne taip, peiliais ir pirštais, lankytojai 
suranda maistą lėkštėje ir deda į 
burną. Kai kurie mano, kad valgo 
makaronus, o vėliau išsiaiškina, kad 

tai buvo rūkyta lašiša. Desertą at
pažinti irgi ne taip paprasta. Atrodo, 
kad valgai kriaušes aviečių padaže, 
galiausiai pasirodo, kad tai obuoliai 
su ledais. Po pusantros valandos 
tamsoje visi beprotiškai trokšta 
išeiti į šviesą. 

Pavalgius tokiame restorane, 
nuomonių būta įvairių. 28-erių metų 
Clare Chil, Islington vadybininkė, 
pasakė: „Man patiko, tačiau nesi
ruošiu išduoti savo pamėgtą italų 
restoraną. Neturėjau supratimo, ką 
valgiau. Mums buvo labai linksma, 
kai norėjome perduoti vienas kitam 
duonos. Negalėjome net numanyti, 
kad tai taip sudėtinga". Kitas lanky
tojas netryško džiaugsmu: „Buvo 
įdomu, tačiau nesu tikras, kad tai 
maloni patirtis. Verta užduoti sau 
klausimą: kodėl žmonės turi norėti 
bent trumpam pabūti akli?" 

„Klaipėda" 

• •• 

• :-

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
T M E L I T H U A N I A N W O R L O - W I D E D A I L Y 

• -

http://www.friedrich-jones.com


12 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 25 d., antradienis 

APYLINKĖSE 

•Balandžio 26 d., trečiadienį, 
2 vai. p.p. lietuvių centre „Seklyčia" 
tradicinės popietės metu svečiuosis 
dr. Aldona Vasiliauskienė, atvykusi 
iš Lietuvos su darbo misija. Prele
gentė kalbės tema „Lietuvos bažny
tinė provincija" ir palies įkūrimo ir 
svarbos klausimus. Maloniai kviečia
me gausiai susirinkti, nepraleidžiant 
progos išgirsti neeilinės pranešėjos 
kalbos. Po programos.— vaišės. 

•Balandžio 28 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. poezijos vakaras ir susi
tikimas su aktore V. Kochanskyte 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 
Aktorei talkins Audronė Simano-
nytė. Antroje vakaro dalyje — muzi
ka, vynas, pašnekesiai paveikslų 
paunksmėje. Tel. pasiteiravimui: 
773-443-8877 (Audronė). 

•Balandžio 29 d., šeštadienį, 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. 

•Gegužės 5 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks dailininko Ernesto 
Zvaigždino parodos „Improvizacijos 
Floridos tema" atidarymas. Kviečia
me visus. Adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. 

•Marąuette Park Lietuvių na
mų savininkų draugija kviečia visus 
atvykti į vakaronę, kurioje bus 
kalbama imigracines teises klausi
mais. Imigracinės teisės specialistas 
advokatas Aurelius Butvilas infor
muos apie naujausius pasikeitimus 
imigracinėje teisėje ir atsakys į 
klausimus. 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 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą Na-
tivity BVM Parish vardu, siųsdami 
Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600. 

• Loretos Petraitis t apybos 
darbų parodos „Pašaukimas kūry
bai" atidarymas įvyks šių metų ge
gužės 6 d., šeštadienį, meno galerijo
je „Art Studio R", jaukiame Long 
Grove miestelyje, IL, kuriame tą pa
čią dieną vyks ir „Šokolado festi
valis". Parodos atidarymas 6 vai. v. 
Paroda tęsis iki birželio 6 d. Gale
rijos adresas: Mill Pond Shoppes, 
Lower Level Courtyard, 249 Robert 
Parker Coffin Rd., Long Grove, IL 
60047. Tel. pasiteiravimui: 847-478-
9509 (galerija) arba e-paštas: artstu-
dio@sbcglobal.net 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

•Gegužės 6 - 7 dienomis Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43rd Street, vyks XVII 
Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime 
dalyvaus garbingi svečiai iš Lie
tuvos: Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos 
karinis atašė JAV ir Kanadai pik. 
ltn. Rolandas Petkevičius, Lietuvos 
šaulių sąjungos vadas Juozas Šir-
vinskas ir gen. konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius. Gegužės 6 
d., šeštadienį, 7 vai. v. įvyks poky
lis. Bus skani vakarienė, šokiai, 
veiks baras. Kviečiame visus daly
vauti. Auka 25 dol. Vietas galite 
užsisakyti paskambinę tel. 773-434-
3713. 

•Palaimintojo J. Matulaičio mi
sija ruošia kasmetinius Motinos die
nos pietus š. m. gegužės 7 d. 12:30 
vai. p. p. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kviečiame visus narius ir 
svečius užsisakyti vietas. Skambinti 
Vandai Gvildienei, tel. 630-271-
9136. 

• D r . Vilija Kerelytė atliks me
ninę programą per Motinos dienos 
pietus, kurie įvyks gegužės 7 d. 
12:30 vai. p.p. PLC didžiojoje salėje, 
Lemonte. Akompanuos Algimantas 
Barniškis. Palaimintojo J. Matu
laičio misija maloniai kviečia atvyk
ti visus narius ir svečius. 

• Gegužės 12 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks vakaras „Aš vis 
norėdavau sukurti savo...", skirtas 
žymaus lietuvių dailininko Viktoro 
Petravičiaus šimtosioms gimimo 
metinėms paminėti. Kviečiame vi
sus atvykti. 

• „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 
kaina 45 dol., jaunimui 25 dol. 
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę Aušrai Jasaitytei-Petry tel. 
708-349-8432. 

•Gegužės 13-14 dienomis nuo 
210 vai. r iki 2 vai. p.p. Kilbourn 
Park Organic Greenhouse, 6601 N. 
Western Ave., Chicago pardavinės 
organiškai (be chemikalų) išaugintų 
daržovių, prieskoninių daržovių bei 
gėlių daigus. Vien pomidorų daigų 
galėsite nusipirkti per 30 rūšių. 
Kaina 2-6 dol. Apmokėjimas gry
nais arba čekiu. Ten pat galėsite 
pasikonsultuoti su Illinois univer
siteto specialistais daržovių ir gėlių 
auginimo klausimais. Tel. pasi
teiravimui 773-685-3351 arba 773-
262-6078 (Judy Molloy). 

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

Balandžio 30 d. 3val. p.p. 
Morton gimnazijos auditorijoje, 
2401 S. Auvtin Blvd., Cicero, IL, 

Lietuvių operos pastatymas 
Vytauto Klovos „Pilėnai" 

jei dar ne įsigijote bilietų, pats laikas tą pa
daryti. Bilietai parduodami „Seklyčioje", 2711 
vV 71 st Street, Chicago, tel. 773-476-2655. 
Pirmadieniais-ketvirtadieniais rastinė dirba 
nuo 9 vai r. iki 4 vai. p.p., šeštadieniais nuo 10 
vai. r iki 2 vai. p.p. Bilietų kaina — 25-50 dol. 

Tel. pasiteiravimui: 773-925-6193 ^Vaclovas Momkus;. 

[ operos Pilėnai" spektakli veš autobusai !š Marąuette Park auto
busas išvažiuos 1:15 vai. p.p. nuo parapijos bažnyčios. 1:30 vai. p.p. 
autobusas sustos prie Brighton Park bažnyčios. Bilietus kelionei galite 
užsisakyt; , Seklvdoje '.. tei. 773-476-2655. Nuo PLC autobusas išvyks 
1:30 vai. p.p. Vietas užsisakyti tel. 630-968-0184 arba 630-243-0791. 

Lietuvių operos veteranai buvęs ilgametis Lietuvių operos vaidybos 
pirmininkas Vytautas Radžius (kairėje) ir solistas Julius Savrimas turi apie ką 
pasikalbėti. Giedrės Končienės n uotr. 

Lietuvių fondo 43-asis metinis 
narių suvažiavimas įvyks 2006 m. balandžio 29 d. 

Registracija prasidės nuo 8:30 vai. r. 
Posėdžio pradžia 9:30 vai. r. 

Kviečiame visus LF narius atvykti į 
Pasaulio lietuvių centro didžiąją salę. 

LF adresas: 14911 127st. Street, Lemont, IL 60439, 
tel. 630-257-1616. 

Jūratė Sayus, Warren, MI, atsiuntė prenumeratos pratęsimo mo
kestį ir dar 50 dol. auką „Draugui". Esame dėkingi! 

Jonas V. Rugelis, Maywood, IL, pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 80 dol. auką. Širdingai dėkojame už dosnumą! 
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Čikagos stalo tenisininkai, jei esate kada žaidę stalo tenisą ir 
kiek pasitreniravę norite dalyvauti ŠALFASS čempionate, įvyksian
čiame gegužės 19-20 dienomis PLC senojoje sporto salėje, Lemonte, 
Algirdas Vitkauskas maloniai kviečia jus į treniruotes pirmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais nuo 7 vai. v. Registruotis tel. 630-257-
3182 arba 630-887-6310, taip pat e-paštu: visvitalis@comcast.net 

IŠ ARTI IR TOLI. 

• Balandžio 30 d., sekmadieni, 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. 

Sk«ttklmif skyrimus 
M . 1~773~SSS~9SOO 

• G e g u ž ė s 6 d., šeštadienį, 8 vai. 
v. Michigan laiku Gintaro vasarvie
tėje, 15860 Lake Shore Rd., Union 
Pier, MI, Union Pier lietuvių draugi
ja visus tuos, kuriems per 21, kvie
čia į metinius pavasario šokius (pra
šome neatsivesti vaikų). Gros broliai 
Švabai, bus maisto, veiks baras. Bi
lietus galite įsigyti „Mildos" parduo
tuvėje, Gintaro vasarvietėje arba paš
tu, adresu: Gintaras Resort, 15850 La
ke Shore Rd.. Union Pier, MI 49129. 
Tel pasiteiravimui: 269-469-3298 
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