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Vyriausybės ataskaitą — į rožinius aplankus 

Opozicijos vadovas Andrius Kubilius 

Vilnius , balandžio 27 d. 
(BNS/ELTA) — Dėl Vyriausybės 
veiklą vertinančios rezoliucijos pri
ėmimo Seimas ketina apsispręsti ki
tą savaitę. Tai nutarta ketvirtadienį 

Eltos nuotr. 

po Seime įvykusios diskusijos, kurio
je dalyvavę Seimo frakcijų ir komi
tetų atstovai vertino ministro pirmi
ninko Algirdo Brazausko pateiktą 
Vyriausybės 2005 metų veiklos a tas

kaitą. 
Pozicijai ir opozicijai atstovau

jantys par lamentarai , taip pat Sei
mo komitetų vadovai aktyviai reiš
kėsi diskusijoje, tačiau Seimas pasi
gedo Seimo Europos reikalų komite
to išvados dėl Vyriausybės veiklos 
ataskaitos. 

Opozicija kritiškai vertino Vy
riausybės nuveiktus darbus, tačiau, 
pasak Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininko Algirdo 
Syso, „tokia jos pareiga — negirti 
Vyriausybės, o kritikuoti". 

P a b r ė ž ė e k o n o m i k o s 
a u g i m ą 

Seimo Socialdemokratų partijos 
frakcijos seniūnas Juozas Olekas 
pažymėjo spartų šalies ekonominį 
augimą, teigdamas, kad „daugelis 
kaimynų to augimo mums pavydi". 
J i s pasidžiaugė nedarbo mažėjimu, 

V. Munt ianas 
neigia siekiąs 
V.Uspaskicho 

„galvos" 
Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas, vienas Darbo 
partijos (DP) vadovų Viktoras Mun
tianas teigia, jog žiniasklaida savaip 
interpretavo jo pasisakymus apie 
partijos vadovą ir jis nesiekiąs Vik
toro Uspaskicho atstatydinimo iš 
partijos pirmininko posto. 

Ketvirtadienį paklaustas , ar 
siūlė V. Uspaskichui trauktis iš DP 
pirmininko pareigų, V. Muntianas 
teigė tokio siūlymo neteikęs. 

V. Muntianas patvirtino trečia
dienį po DP prezidiumo posėdžio as
meniškai kalbėjęsis su V. Uspaski-
chu apie problemas partijoje, tarp jų 
— ir apie partijos vadovo problemą, 
tačiau sakė, jog spaudoje perteiktas 
„gerokai sutirštintas ir interpretuo
tas šio pokalbio turinys". 

„Pokalbis buvo kur kas plates
nis, dalykiškas ir tikrai niekas ne
mojavo rankomis. Mes aptarėme vi
sas problemas partijoje ir tas proble
mas sukėlusias priežastis, išanaliza
vome tų problemų galimus sprendi
mų būdus ir kol kas neradome tokio 
visiems priimtino ir geriausio va
rianto. Tačiau sutarėme, kad kon
sultacijas tęsime ir ieškosime ge
riausio sprendimo", — sakė V. Mun
tianas. 

Paklaustas , kokios konkrečiai 
problemos buvo aptartos su V. Us-
paskichu, V. Muntianas minėjo DP 
padėtį koalicijoje ir valdančiosios 
koalicijos padėtį Seime naujomis ap
linkybėmis, partijos programos vyk
dymo galimybes. 

Prezidentas pasilieka lemiamą žodį 
Klaipėda, balandžio 27 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas Adam
kus leidžia suprasti, kad jo žodis bus 
lemiamas skiriant užsienio reikalų 
ministrą, kurio kandidatūrą turi pa
siūlyti valdančioji Valstiečių liaudi
ninkų sąjunga. 

„Jeigu matysiu, kad man reikia 
pasakyti, aš pasakysiu labai stip
riai", — sakė V. Adamkus. 

Antradienį Vilniuje vykusiose 
trijų valdančiųjų partijų derybose 
dėl valdžios postų, kurie liko laisvi iš 
koalicijos pasitraukus sociallibera
lams, buvo galutinai pasidalinti mi

nistrų bei Seimo komitetų bei ko
misijų pirmininkų postai. 

Valdančioji dauguma sutarė, jog 
užsienio reikalų ministro portfelis 
ati teks valstiečiams liaudininkams, 
o Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijai vadovaus Darbo partijos dele
guotas ministras . 

Dabart inis užsienio reikalų mi
nis t ras Antanas Valionis yra įteikęs 
atsistatydinimo pareiškimą premje
rui, tačiau prezidentas pageidauja, 
kad jis poste liktų iki gegužės 2-4 d. 
Vilniuje vyksiančios didelės tarptau
tinės konferencijos. 

Kultūros ministras pasielgė neetiškai 
galimo viešųjų ir privačių interesų 
konflikto ir nenusišalino nuo daly
vavimo Kultūros ministerijos lėšų 
skyrimo jo žmonos ir dukters kon
cer t inėms programoms finansuoti 
procedūrose. 

Į VTEK kreipėsi pats V. Prud-ni-
kovas po to, kai paaiškėjo, jog jo va
dovaujama Kultūros ministerija fi
nansavo žmonos Nijolės Ralytės ir 
dukters Ievos Prudnikovaitės kon
certus užsienyje. 

Pa ts minis tras teisinosi, jog do
kumentuose, kuriuos jis pasirašė, 
nebuvo nurodytos konkrečios kon
certuoti vykstančių asmenų pavar
dės, todėl j is esą nežinojo apie savo 
žmonos ir dukros keliones. 

Ministras aiškino, jog jo užima
mas postas neturėtų tapti kliūtimi 
koncertuoti jo šeimos nariams. 

„Menininkams sustabdyti judė
jimą ir ta rnys tę menui, kultūrai ne
įmanoma, niekur nėra parašyta taip 
— nei Konstitucijoj, nei žmogiškam 
bendravime", — aiškino jis. 

Vladimiras Prudnikovas 
Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) 
— Už valstybės lėšas į užsienį kon
certuoti išsiuntęs žmoną ir dukrą 
kultūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas pasielgė neetiškai ir 
neįvykdė Viešųjų ir privačių intere
sų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo nuostatų. 

Tai konstatavo ketvirtadienį po
sėdžiavusi Vyriausioji t a rnyb inės 
etikos komisija (VTEK). 

Kaip rašoma VTEK sprendime, 
neetiškai ministras pasielgė todėl, 
kad sukėlė visuomenėje įtarimus dėl 
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mobiliųjų telefonų ir interneto 
skverbimosi tempais. 

Seimo Valstiečių liaudininkų 
frakcijos seniūnė Aldona Staponkie-
nė teigė, kad Vyriausybė dirbo be su
trikimų, sparčiai augo BVP ir mažė
jo nedarbas. 

Dar viena valdančioji frakcija — 
Darbo partijos, — pasak jos seniū
nės Loretos Graužinienės, vienbal
siai pr i tarė Vyriausybės veiklos 
ataskaitai. N u k e l t a į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Mums reikalingas 
Lietuvių fondas ir mes 
jam reikalingi. 
Pragmatikai ar pasiklydę 
politikai. 
Kitu žvilgsniu: „Olandiški 
dienoraščiai". 
Koalicija — sklandžiai ir 
darniai. 
Sporto įvairumai. 
Tapybos darbų paroda 
meno galerijoje. 
Laikas ir pinigai. 
Pelikanai Lietuvoje. 
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SPORTO APŽVALGA 

{vairios sporto žinios 
Paruošė Ed. Šulaitis 

n LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
VĖL LAIMĖJO 

„Lituanicos" futbolo komanda 
antrose „Metropolitan Soccer" lygos 
pavasario (II) rato pirmenybių rung
tynėse pelnė antrą pergalę iš eilės. Ji 
šį kartą namų aikštėje — Bambrick 
Parke Lemonte įveikė savo varžovus 
— italų „Maroons" vienuolikę 2:0. Rei
kia pasakyti, kad ir pirmame šio se
zono susitikime mūsiškiai tokia pat 
pasekme nugalėjo lenkų „Legovia". 

Atvelykio sekmadienio popietę 
lietuviai atrodė pranašesni už savo 
varžovus, nors ir jie nenorėjo lengvai 
pasiduoti. Po be įvarčių pasibaigusio 
pirmojo kėlinio reikėjo laukti 20 
minučių, kol „Lituanicos" vyrai pa
lauš varžovus. Tai padarė Laimonas 
Bytautas, stipriu šūviu iš maždaug 
11 metrų ženklinęs 1:0. Tada po 
dešimties minučių mūsiškiai rezul
tatą Povilo Gelžinio įvarčiu padvigu
bino. 

Per dvejas rungtynes iškovoję 6 
taškus, jų jau šiemet „Lituanica" 
surinko daugiau negu per rudens 
sezono 9 susitikimus, kuomet jų 
kraitis buvo tik 5 taškai. Dabar po 
11 rungtynių lietuviai turi 11 taškų 

ir stovi 8 vietoje, nors priešpaskutine 
esanti „United Serbs" vienuolikė irgi 
turi sugriebusi 11 taškų, bet turi blo
gesnį įvarčių santykį. Ne ką geriau 
stovi „Vikings" — 12 ir „Eagles" — 
14 taškų. 

Kaip tik prieš „Eagles" lietuviai 
turės kovoti šį sekmadienį — ba
landžio 30 d., 3 vai. po pietų. Bus 
rungtyniaujama Yorkville, IL. Beje, 
praėjusį sekmadienį „Eagles" 0:1 
suklupo prieš „Lightning" vienuo
likę. Kiek nelauktai „Legovia" užima 
paskutinę vietą. Net 3:0 suklupo 
„Tarnovia", o „Polonia" 4:0 sukūlė 
„Vikings". Beje, rungtynių lentelėje 
„Lightning" su 25 taškais yra įsitai
siusi „major" divizijos viršūnėje. 
Praėjusio sekmadienio lietuvių var
žovai — „Maroons" su 16 taškų stovi 
penktoje vietoje. 

Praėjusį sekmadienį žaidė ir 
„Lituanicos" dubleriai. Jiems laimėti 
nepavyko, tačiau vis tiek iškovojo 
vieną tašką, su „Maroons" sužaidę 
2:2. Tai jų antrosios lygiosios iš eilės, 
kas irgi pažanga po liūdnai pasibai
gusio rudens sezono. 

1 „Lightning" 
2 „Schwaben" 
2 „Polonia" 
4 „Tarnovia" 
5 „Maroons" 
6 „Eagles" 
7 „Vikings" 
8 „Lituanica" 

„Metropolitan" lygos 
„Major" divizijos lentelė 

(po balandžio 23 d. rungtynių) 

11 
9 

11 
11 
11 
11 
10 
11 

9 „United Serbs" 10 
10 „Legovia" 11 

25 23-10 
25 17-8 
17 23-14 
16 18-20 
14 22-25 
14 21-24 
12 9-16 
11 13-15 
11 13-23 

7 13-23 

Pastaba: vieta, komandos vardas, rungt. skaičius, taškai, įvarčių san
tykis 

BAIGĖSI NBA LYGOS 
REGULIARUSIS SEZONAS 

Sužaidusios po 82 rungtynes, 
savo reguliarų sezoną balandžio 19 
d. užbaigė NBA lygiai priklausan
čios profesionalų krepšinio koman
dos. Tačiau 16 iš jų (po aštuonias 
Rytų ir Vakarų konferencijose) tęsia 
žaidimus atkrentamosiose varžy
bose. 

J jas pateko ir 4 komandos su 
lietuviais krepšininkais. Tai Cleve-
land, Indiana, Denver ir Čikagos 
komandos. Tačiau Čikagos „Bulis", 
kurių eilėse žaidė Darius Songaila, 
yra susižeidęs ir klubo vadovybė jį 
atkrentamosioms rungtynėms ne
registravo, nes nesitikėjo, jog per 
pora savaičių jis galės išeiti aikš
telėm Šeštadienį prasidėjusiose at
krentamosiose rungtynėse išvykoje 

čikagiečiai turėjo nusileisti „Miami 
Heat" krepšininkams. Žinovų tei
gimu, šią seriją turėtų laimėti 
„Heat" atstovai, o Čikagos „Bulis" 
žadama tik viena, geriausiu atveju 
— dvi pergalės. 

Pirmame susitikime pergalę 
šventė „Pacers" klubas su Šarūnu 
Jasikevičiumi. Jis išvykoje įveikė 
aukščiau stovėjusių New Jersey 
komandą. Planuotą pergalę iškovojo 
„Cavaliers" komanda, pas save 
nugalėjusi VVashington krepšinin
kus. Prie pergalės 10 taškų prisidėjo 
Žydrūnas Ilgauskas. Linas Kleiza, 
kurio klubas pralaimėjo prieš Los 
Angeles „Clippers", pirmame susi
tikime nebežaidė ir vargu ar turės 
progų čia pasirodyti. 

LIETUVIAI REGATOJE 
Pasaulyje lietuvių yra palyginti 

mažai, bet, atrodo, jų yra visur. Ne
žinai, nei kur, nei iš kokio kampelio 
jie pasirodys. 

Neseniai, vaikščiodamas su žmo
na palei Schukill upę Philadelphijo-
je, pamačiau valtelių regatą. Priėjus 
arčiau paaiškėjo, kad tai West Point 
kadetų komanda, ir visai netikėtai 
sutikau lietuvį kadetą — Aurimą 
Metrikį. 

Aurimas yra iš Kauno, jau ant
rus metus baigia West Point Karo 
mokykloje. Jis mane supažindino su 
kitu lietuviu kadetu, Artūru Vanagu 
(iš Klaipėdos), kuris šiemet baigia 
pirmusius metus West Point. Abu 
kadetai priklauso akademijos irkla

vimo komandai. 
Besikalbant priėjo mergaitė ir, 

išgirdusi mus kalbant lietuviškai, 
taip pat prabilo lietuvių kalba. Pa
sirodo, tai lietuvaitė Alė Mikalaus
kaitė. Ji taip pat irkluoja, priklauso 
Dovding kolegijos komandai! Alė 
gimusi Amerikoje, New York. 

Taip susipažinę, pasikalbėjome 
apie irklavimą ir kitus dalykus. Po 
kelių minučių abudu kadetai ir Alė 
turėjo grįžti prie savo komandų, nes 
tuoj prasidės regatos finalas. 

Yra smagu būti lietuviu, nes 
nežinai, nei kada, nei kur susitiksi 
kitą lietuviį... 

Rimas Gedeika 

Iš kairės: kadetas Aurimas Metrikis, 
Danutė Gedeikienė, Alė Mikalauskaitė 
ir kadetas Artūras Vanagas. 

R. Gedeikos nuotrauka. 

ALVYDAS 
MACIJAUSKAS 

IŠVYKO Į LIETUVĄ 
Blogiausiai nusisekė Alvydui 

Macijauskui, kurio klubui New 
Orleans — Oklahoma „Hornets" 
komandai nepasisekė patekti į 
atkrentamąsias varžybas. O lietuvis 
pasirodė tik 19-je rungtynių iš 
82-jų ir tai dažniausiai žaidė neil
gai (žaidimo vidurkis 7 minutės ir 
pasiektų taškų vidurkis 2, 3). 

Šis 29 metų ir 192 cm ūgio Lie
tuvos rinktinės žaidėjas, sugrįžęs į 
Lietuvą, spaudos atstovams pasako
jo, jog jis jokiu būdu nenorės pasi
likti „Hornets" klube ir stengsis, kad 
jis būtų išleistas į kitą NBA klubą. 
Mat Macijauskas turi pasirašęs su 
„Hornets" sutartį „du plūs vienas", 
kas reiškia, kad jis turi galimybę 
pratęsti iki trijų sezonų. 

Kaip atrodo, Macijauskas nesu
gyveno su komandos treneriu, kuris, 
kaip lietuvis teigia, nenorėjęs su Al
vydu bendrauti, net sveikintis. 
Todėl daugiausia laiko treneris 
Macijauską laikydavo ant atsar
ginio suolelio, dažnai visai neregis
truodamas rungtynėms. 

Dabar Macijauskas žada atosto
gauti pas savo tėvus, o vėliau prisi
jungti prie Lietuvos krepšinio rink
tinės, kuri pradės ruoštis pasaulio 
pirmenybėms, įvyksiančioms vėliau 
šią vasarą Japonijoje. 

E. Šulaitis 

Daugiau sporto 
žinių skaitykite 

9psl. 
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Prisimenant ankstesniuosius Lietuviu fondo darbuotojus— 1976 m. 

PRAGMATIKAI 
AR 

PASIKLYDĘ POLITIKAI? 
Kalbant apie juos, nestokojama 

pačių įvairiausių epitetų: chame
leonai, pragmatikai , laisvo elgesio 
polit ikai. Teigiamų apibūdinimų, 
ver t inant jų elgesį, beveik neįma
noma išgirsti, nebent tik jie patys, 
kaip maldelę išpyškina nepastovų 
elgesį bei pažiūras pateisinančius 
argumentus. 

Kalbant apie asmenis, keičian
čius savo spalvą nuo mažiausio poli
tinio vėjelio krypties pasikeitimo, be 
abejonės, skat ina praėjusios savai
tės vienos dienos aktualija, nustel
busi tos pačios dienos žinią, jog 
Lietuva neati t inka Mastrichto kri
terijų, todėl negalės nuo kitų metų 
turėt i euro. Daktarui Kaziui Bobe
liui, kaip tai įnoringai močiutei iš 
„Auksinės žuvelės" pasakos, nusibo
do būti valstiečiu liaudininku — 
panoro pasidaryti liberaliu demok
ratu: tiesa, dar prieš nusibostant bū
ti valstiečiu l iaudininku — jam 
įkyrėjo būti krikščioniu demokratu. 
Įvykio, nuo kurio valdančioji daugu
ma tapo mažuma, komentarų buvo 
pačių įvairiausių, tik beveik niekas 
nebepastebi vieno svarbaus momen
to: kad toks politikos veterano žings
nis — kaip su laužtuvu pasišvaistyti 
juvelyrinių papuošalų parduotuvėje. 
Tik ta parduotuvė labai jau skurdi. 
Tai mūsų politinės partijos. Partijos, 
kuriomis mažiausiai pasitiki mūsų 
piliečiai. Tą pasitikėjimą, žinoma, 
menkina ir politikai, turintys po
mėgį migruoti iš vienos partijos į 
kitą. Tokie žingsniai silpnina ne tik 
pačias partijas, bet ir jų ideologijas 
(žinoma, jei partijos jau turi), skati
na visuomenę įtarti, kad politikams 
terūpi asmeninis interesas. Šiuo 
metu kalbėti apie politinių partijų 
vadovavimąsi konkrečiomis ideologi
jomis darosi visai nebemadinga ir 
netgi naiviai skamba: ideologijas 
pakeičia interesai. 

Žymiausi migrantai 

Kai kurie politikai turi nenu
maldomą pomėgį keisti politines 
partijas, tarsi jos būtų kaip padėvė
tos kojinės. Šiandieną politikų mig
ravimas per partijas daugeliui nebe
kelia nuostabos — tai ženklas, kad 
sistemoje nėra viskas tvarkoje. 

Rolandas Paksas — aukštojo 
pilotažo meistras, pasiekęs aukštu

mas konservatorių gretose, nukrito į 
liberalų gretas, kuriose pagimdė li
beralus demokratus. 

Henrikas Žukauskas — realus 
pretendentas į rekordų knygą, savo 
karjeroje priklausęs Tėvynės sąjun
gai, liberalams, o per dvejus metus 
spėjo iš liberaldemokratų pereiti į 
darbiečių gretas, kur pavargęs, ma
tyt, nusprendė, kad jis sutvertas sa
vai partijai. Gal todėl Lietuvos pi
liečių sąjunga padovanojo beveik 
niekam nežinomą politinį darinį — 
piliečių sąjungą. 

Jonas Lionginas — liberalias 
tradicijas puoselėjęs bei demokra
tiškesnių idėjų pasigedusiam R. 
Paksui padėjęs steigti liberalde-
mokratus, galiausiai nusėdo dėl jo
kių ideologinių vertybių galvos 
skausmo nekeliančioje Darbo parti
joje. 

Ne vienodas likimas susiklostė 
buvusiems kolegoms krikščionyse 
demokratuose: Egidijus Vareikis 
pasirinko konservatorius; Vytautas 
Bogušis sėkmingai įsitaisė A. Zuoko 
pašonėje, tiesa, ne veltui, o už nuo
lankią tarnystę Vilniaus merui sun
kiausiu abonentiniu laikotarpiu; Al
gis Kašėta, pabuvojęs liberalcentris-
tu, apsistojo naujajame Liberalų są
jūdyje. Apie Kazio Bobelio šokinė
jimą iš partijos į partiją viskas jau 
pasakyta. Nebe pirmą partijos prieg
lobstį patiria ir Egidijus Klumbys, 
kažkada vadovavęs krikdemams, 
išmainė juos į Tautos pažangos par
tiją, tačiau dėl Seimo nario mandato 
teko pavirsti ir socialiberaliu ir li-
beraldemokratišku. 

Rimantas Dagys atliko bene 
didžiausią šuolį iš politinės kairės į 
dešinę: iš socdemo, praėjęs social
demokratų dutūkstantininkų skais
tyklą, šiuo metu gina konserva-
tyvąsias idėjas. 

Nuostolių patyrė ir Artūro Pau
lausko vadovaujami socialliberalai. 
Buvęs frakcijos narys Rolandas Pa
vilionis aktyviai įsiliejo į R. Pakso 
gretas, o Dangutė Mikutienė glau
džiasi Darbo partijos gretose. 

Dalia Teišerskytė — Kazimieros 
Prunskienės vadovaujamą Moterų 
partiją iškeitė į liberalus, o žymusis 
tautininkas Rimantas Smetona, 
matyt, susivokė esąs arčiau žemės — 
valstiečių liaudininkų, kuriuos irgi 
paliko. 

DANUTE BINPOKIENE 

Mums reikalingas 
Lietuvių fondas 

ir mes jam reikalingi 

Sį šeštadienį Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, vyks eilinis 
Lietuvių fondo narių suva

žiavimas. Sakome — eilinis, nes 
šie suvažiavimai vyksta kasmet, 
suteikia progą LF nariams susi
rinkti draugėn, išklausyti prane
šimų, pareikšti savo nuomonę ir į 
LF vadovybę išrinkti asmenis, ku
rie toliau puoselės, globos ir ugdys 
šią Amerikos lietuviams būtiną 
finansinę instituciją. 

Šiemet, atrodo, j au nurimo 
ankstesniais metais prieš Lietuvių 
fondo suvažiavimus įsisiūbuodavu
sios kaltinimų ir nepasitenkinimo 
audros, tad galima tikėtis ramaus, 
darbingo LF narių suvažiavimo. 
Taip pat malonu, kad pasiūlytieji 
kandidatai, už kuriuos bus prašo
ma balsuoti suvažiavimo metu, 
yra vos pradėję artėti prie viduri
niosios kartos, profesionalai, suge
bantys ir dirbti, ir vadovauti. Pras
minga, kad vyresnieji, kurie savo 
duoklę — ir dar su kaupu — yra 
atidavę Lietuvių fondui, pamažu 
traukiasi iš aktyvios veiklos, už
leisdami savo vietą jaunesniems. 
Reikia tikėtis, kad LF veteranai 
nenuskęs patogioje, nors užtar
nauto poilsio kasdienybėje ir neat
sisakys su LF vadovybe dalintis 
ilgų darbo metų patirtimi, pata
rimais bei talka, kur tik jos pri
reiks. 

Lietuvių fondas per pastaruo
sius metus jau įrodė, kad gali iš
girsti ir kritikos balsus, nebijo pa
sikeitimų. Pvz., visuomenei pradė
jus protestuoti dėl LF įstatų keiti
mo, nutar ta šio užmojo atsisakyti. 
Padaryta ir kai kurių kitų svarbių 
pakeitimų, ypač paramos skirsty
mo atžvilgiu. Apskritai LF tapo 
atviresnis, išradingesnis, verbuo
jant naujus narius ir skleidžiant 
informaciją apie savo veiklą. Be to, 
fondas šiuo metu turi ypač ener
gingą ir sumanią valdybos pirm. 
Sigitą Balzekienę, kuri ne vien 
savo talentais, bet ir malonia asme
nybe, labai pasitarnauja LF tiks
lams. Nestokoja diplomatiškų bei 
vadybinių sugebėjimų ir LF tary
bos pirm. Vytautas Kamantas , 
kuris stengiasi išklausyti įvairias 
nuomones ir daryti sprendimus, 
kurie labiausiai pasitarnauja LF. 

Kad veikla būtų sėkminga ir 

fondas galėtų atlikti savo užsibrėž
tus tikslus — finansiniai remti 
visokeriopą lietuvišką veiklą, būti
na padidinti jo įnašus, į LF stojant 
naujiems nariams. Dabar sąlygos 
įstojimui yra juokingai lengvos: ga
lima tapti nariu-kandidatu, įmo
kant vos 10 dol., o kitus (iki šim
tinės) mokėti patogiu laiku. Kajau 
ką, bet po 10 dol. gali kiekvienas 
JAV lietuvis sukrapštyti, net ir 
kiaurose kišenėse... 

Lietuvių fondas pernai padarė 
dar vieną nemažą pakeitimą: nu
sprendė nebeskirti (sakoma — 
laikinai) Dr. Antano Razmos vardo 
premijos. Tai buvo stambi, 25 
tūkst. dolerių suma, kasmet pra
džiuginusi ir kai kuriuos apdova
notus individus, ir lietuviškas ins
titucijas. Tačiau ir ši premija susi
laukė nemažai visuomenės kri
tikos, todėl gerai, kad ji kol kas 
nebus skiriama, o ateityje, jeigu 
apskritai premijų skyrimas bus 
atnaujintas, galbūt tai bus atlieka
ma kitokiu metodu. 

Prisiminus šias premijas ir ap
skritai LF paramą, ypač gausiai 
teikiamą lietuviškam švietimui, 
norėtųsi pasiūlyti, kad narių su
važiavimo metu būtų iškeltas pa
ramos skyrimo klausimas Punsko 
lietuvių ' švietimui. Tai nuostabi 
lietuvybės sala Lenkijoje, išug
džiusi daug šviesuolių, tikrų lietu
vių. Jeigu būtų skiriama, net vien
kar t inė , simboliška parama, ją 
turėtų gauti Kovo 11-osios lietuvių 
licėjus, kuris netrukus švęs 50 m. 
sukaktį. Tai labai svarbus lietuvy
bės židinys Punsko-Seinų krašte. 
Šiemet licėjų baigia 38 mokiniai 
(trijose klasėse mokosi iš viso 126 
jaunuoliai). Lietuvių fondo parama 
šiai mokslo institucijai, Lenkijoje 
ugdančiai susipratusius lietuvius, 
būtų ypatingas paskatinimas ir 
pasiryžimo sutvirtinimas nenuils
tamai dirbti lietuvybės labui. Tie
sa, Kovo 11-osios licėjus — ne 
Amerikoje, bet LF vadovybė tikrai 
galėtų rasti bent siaurą takelį, 
kuriuo „apeitų taisykles" ir pas
kirtų paramą Punsko lietuvių švie
timui. Manome, kad nutarimas 
paremti Kovo 11-osios licėjų būtų 
geras investavimas į lietuvy
bės tęstinumą Punsko-Seinų kraš
te. 

J 
Šiomis dienomis Vilija Blinke-

vičiūtė pareikšdama, kad ji dėl mi
nistrės kėdės nesirengia keisti parti
jos, tarsi pademonstravo sektiną 
pavyzdį, tačiau ir šiuo atveju nežinia 
kaip būtų susiklostęs jos likimas, jei 
ji visgi būtų antrą kartą neparašiusi 
atsistatydinimo pareiškimo. Visai 
įmanoma, kad galėjo likti ir be mi
nistrės kėdės, ir be partijos. O gal 
pastarasis žingsnis rodo, kad iš tiesų 
darosi reali A. Paulausko bei konser
vatorių iniciatyva suburt i valsty
bininkų koaliciją, kurioje V. Blin-
kevičiūtei rastųsi viltis išsaugoti 
mėgstamą postą? 

Apibendrinant norisi pastebėti, 
kad jei pagrindinė ašis, vienijanti 

politines partijas, būtų tam tikros 
ideologijos, kurios būtų svarbesnės 
nei pragmatiniai asmeniniai intere
sai, pasitikėjimas partijomis nebūtų 
toks menkas. Ideologinė politikų 
nebranda veikia žmonių požiūrį. 
Todėl politinė sistema reikalauja jau 
ne kasmetinių pokyčių, o esminių 
reformų, kurias pradėti sėkmingai 
gali pati visuomene. Ar šiandieną 
matomos politinės tragikomedijos 
dar nepakanka, jog kiltų noras ne 
vien pasipiktinti, bet jau ir šį tą 
pakeisti? 

Mindaugas Lingė 
Lietuvos krikščionių demokratų 

jaunimo sekcijos pirmininkas 



DRAUGAS. 2°06 n: balur.džio 2: pcnK:aa: ; 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

v >• 

OLANDIŠKI DIENORAŠČIAI 
Iki praėjusio savaitgalio Olan

dija man tebuvo žinoma, tik kaip 
sūrių Rembranto ir Amsterdamo 
bohemiškų tradicijų šalis. Tenykštės 
Lietuvių Bendruomenės kvietimu 
nuvykęs pakoncertuoti ir paben
drauti su aplink Amsterdamą besi
darbuojančiais tautiečiais, turėjau 
progą apkamšyti „olandiško" išsila
vinimo skyles... 

Tikriausiai nėra didelės pras
mės rašyti, ką valgiau ir ką mačiau, 
nors šviežios, žalios silkutės, par
davinėjamos tiesiog gatvėse — yra 
kažkas tokio! O olandiški sūriai, 
kuriuos nusiperki tiesiai iš ūkininko 
rankų, kvepiančių už sienos esančiu 
pasakišku tvartu, kuriame karvės 
melžiamos, grojant rokenrolo mu
zikai, idant pienas geriau gamin-
tųsi... Ir kai visa tai susimaišo su 
tvarkingų kanalų vaizdais, laive
liais, avimis, žąsimis ir gervėmis, su 
žydinčių magnolijų grožiu ir malū
nais! Ten viešėdamas, prisiminiau 
seną savo tėvo eilėraštį, kurį dar 
vaikystėje išmokau atmintinai: 

Išduosiu aš jums paslaptį 
nejauną, 

Olandai valgo tiktai sūrį, 
o skyles išspjauna... 

Tačiau viešint Olandijoje, žy
miai svarbiau buvo patirti — kokie 
yra gražieji šios flamandiškos vals
tybės raidos momentai, kuriuos 
norėtųsi parvežti namo bei pri-
skiepyti pavasarį prie sulaukėjusių, 
surambėjusių lietuviškų nuotaikų. 
Pirmasis pastebėjimas — visur pas
tebima gera Olandijos žmonių valia, 
mandagumas ir džiugesys, kurių 
taip trūksta gimtinėj. Aišku, jie ne
buvo tiek metų okupuoti ir 1.1. Tad 
— paskaičiavus grubiai — jei 
Olandijoje per šešiasdešimt metų 
nuo karo susiformavo šioks toks 
mandagaus, paslaugaus, išsilavinu
sio ir gera linkinčio europiečio tipas, 
tai ir Lietuvoje po kokių keturias

dešimt penkerių metų bus maždaug 
tas pats. Kai nebebus tokios bulva
rinės spaudos, tokių tapšnojančių ar 
padirbtais diplomais besidangstan
čių politikų, tokių chamiškų bei 
šmeižikiškų a'la R. Grinevičiūtės 
laidų bei kitokių nykių lietuviškų 
„vaizdzialių". Grįžus Lietuvon, mū
siškė žurnalistika po olandiškosios 
atrodo kaip visiškas anachronizmas 
— it koks suvargęs anų laikų M. 
Burokevičius... Lėktuve grįždamas 
paskaitai visokius „Lietuvos rytus", 
„Respublikas" ir „LT" — ir geros 
nuotaikos kaip nebūta. Tenykščiai 
Olandijos lietuviai apie tai replikuo
ja gan paprastai, sakydami, kad — 
„tos jūsų" spaudos neįmanoma skai
tyti, nes daugeliu atveju — ji pikta, 
tendencinga ir neprofesionali. Pir
mame puslapyje kriminalai... Jūsiš
kė spauda dažniausiai neanalizuoja, 
o tik šantažuoja, tyčiojasi, gąsdina ir 
pan. Nieko nepadarysi, dar kokie 
keturiasdešimt penkeri meteliai ir 
turėsime normalią spaudą bei tele
viziją. (Aišku, tai rašau skaudama 
širdimi ir truputį ironizuodamas, 
nes norėtųsi žymiai anksčiau matyti 
Lietuvą, prisikėlusia dvasia. Kyla 
paprastas klausimas — kas yra atsi
tikę mūsų žurnalistikos fakultetų 
dėstytojams, kad jie tokį broką 
nepriklausomoje Lietuvoje pastoviai 
gamina? Ar čia tokios „laisvos" ži-
niasklaidos manieros, priverčiančius 
jaunas, dar pakankamai gražias žur
nalistes, sutvertas mylėti ir būti 
mylimomis, pavirsti kažkokiais nev-
zoriškais zombiais?) 

Kitas momentas, kuris Olandi
joje labai krinta akysna — dviračių 
kultūra ir sportinis auklėjimas. 
Visur masiškai sportuojama — taip 
auga sąmoninga ir sveika visuome
nė. (Girdėjau, kad buvo norų ir 
Klaipėdoje pradėti organizuoti ry
tines mankštas pajūrio miestelė
nams, bet... Valdžios požiūris į šią 

problemą yra kitoks — alaus bei 
vyno šventės šiame savižudžių 
krašte yra žymiai populiaresnės... 
Jau nekalbant apie tai, kad net ele
mentarios rytinės mankštos mokyk
lose — irgi jau seniai užmiršta svei
ko gyvenimo praktika. O kai pasi
žiūri dokumentinius filmus apie Ki
niją — ach, kaip gražu matyti par
kuose lanksčius devyniasdešimt
mečius senukus su anūkais, sportuo
jančius kiekvieną rytą. Sveika dva
sia sveikame kūne, kaip sakoma, bet 
tai — ne apie mus...) 

Buvau apsistojęs pas aktyvią 
Lietuvių Bendruomenės veikėją Ri
mą Dirsę, kurios keturiolikmetė 
dukra kasdien kartu su draugais į 
mokyklą važiuoja dviračiu — o 
mokykla už dvidešimties kilomet
rų... Tad per dieną — keturiasdešimt 
km! Ech, Lietuvoje tokį sportinį dvi
ratininkų sąjūdį suorganizavus... 
Bet, kai pažiūri į pilkus, pavargu
sius mūsų politikų veidus, tai su
pranti, kad pirtis ir degtinė jiems ko 
gero yra žymiai labiau priimtina 
nomenklatūrinio sporto forma, nei 
koks dviratis ar joga. 

Po koncerto kalbamės su lietu
viais apie emigracijos ir Lietuvos 
santykius. Ar begrįšite namon, pra
turtėję ir karjeras padarę? Atsaky
mas — o kam, juk Lietuva tik už 
dviejų valandų skrydžio. Mes ir taip 
dažnai parlekiam, turime butus, 
sodybas... Tik gaila, sako jie, kad 
Lietuva nelabai tenori pasinaudoti 
mūsų profesiniais pasiekimais — 
mes juk galėtumėme tarpininkauti, 
ne tik Lietuvos verslui, menui, mok
slui, bet ir politikams padėti, bent 
jau informuoti, konsultuoti juos. Bet 
dažnai jaučiame, kad jie ir be mūsų 
pagalbos yra labai protingi. Kas iš 
to, kad dabar valdžia, „taisydama 
santykius", bendruomenių pirmi
ninkams ėmė siuntinėti propagan
dinę medžiagą — ne nuo to praside
da ryšių derinimas ir konstrukty
vaus dialogo mezgimas. Bandau 
guosti, kad nenusimintų, kad turėtų 
kantrybės — juk turėtų kada nors 
subręsti, užaugti ir kitokia Lietuvos 
valdininkų — ne, ne valdininkų, o 
tarnautojų! kategorija. Nebe pirti
ninkų ir viešbutininkų, nebe apsi-
tapšnojusių erelių ar milijonais ir 

meilužėmis besipuikuojančių „darbo 
žmonių gynėjų", o tikrų tarnautojų, 
kurie nori pasitarnauti tautai ir tau
tiečiams. Su ta viltimi ir išsiskiriam, 
jie tik replikuoja — mes be jūsų tai 
galim apsieiti. Bet nenorim, norim 
padėti, prisidėti prie Lietuvos atkū
rimo. Čia mano nuomonė su jų nuo
mone visiškai sutampa — jie mums 
yra žymiai labiau reikalingi, nei mes 
jiems. Tad reikia mūsų valdinin
kams nustoti arogantiškai žvelgti iš 
savo valdiškų padebesių, o tiesiog 
imti draugauti ir naudotis emigraci
joje prakutusių tautiečių ryšiais, 
pasiekimais, pažintimis. Bet visiems 
kartu kažkaip tą mūsų moraliai 
pavargusią Lietuvą atstatinėti... 

Olandiški lietuviai atsisveikin
dami dar svarsto — o kaip jų mažai 
bendruomenei galima būtų kon
struktyviai prisidėti prie Lietuvos 
atstatymo? Bendromis pastangomis 
sutariam, kad visų pirma Lietuvą 
reikia šviesti, tad emigracijos lietu
viams tikslinga būtų steigti fondus 
ir remti įvairius pozityvius, eduka
cinius projektus Lietuvoje — pvz., 
remti kūrimą kitokių nei R. Gri
nevičiūtės laidų, remti nebulvarinę, 
baltąją spaudą, skatinti mokyklų 
humanizavimą bei kitas pozityvias 
visuomenines iniciatyvas... Padėti 
organizuoti sportines šventes, svei-
kuoliškus renginius. Jau skrisdamas 
namo fantazuoju — tarkim, surenka 
Olandijos lietuviai lėšų savaitinei 
psichologinei TV laidai apie lietuvių 
mentaliteto problemas ir samdo rim
tą (gal net olandišką) prodiuserinę 
firmą, kuri tuos reikalus gali profe
sionaliai atlikti. Ir per metus ženk
liai prisideda prie kultūringesnės 
visuomenės sukūrimo. O Anglijos 
lietuviai susimeta ir paremia pozity
vaus laikraščio moksleiviams išlei
dimą ir 1.1. O Australijos lietuviai 
išperka A. Pilvelio bankrotan nuva
rytą „Lietuvos aidą" ir reanimuoja 
inteligentiškos tautinės minties 
laikraštį... 

Aišku, fantazuoti lengviausia, 
bet kas belieka, skrendant lėktuvu 
gimtojon barbarų žemėn ir galvojant 
— o kaip visa tai kuo greičiau pa
keisti gerojon „skanaus olandiško 
sūrio" pusėn? 

AURELIIUS ERIKSONAS 

Pinigai tam, kad kuo daugiau jų 
sukauptum, tu kas rytą pašoki ir 
bėgi į sunkų, katorgišką darbą. 
Pinigai ne visada buvo ženklai ant 
magnetinių plokštelių, metaliniai 
rutuliukai ar patrinti popierėliai. 

Ryžių maišai 

Japonija, iš Kinijos pasiskolinusi 
viską — nuo karališkojo ceremonialo 
iki hieroglifų — kažkodėl neatkreipė 
dėmesio į kinų monetas su sky
lutėmis, nešiotas ryšulėliais. Todėl 
iki pat vėlyvųjų samurajų laikų 
japonai vienas su kitu atsiskaityda
vo ryžiais. Jais buvo išmokamas ir 
atlyginimas. Galbūt stebėtinas 
Jamato šalies gyventojų subtilumas 
ir miniatiūriškumas paaiškinamas 
tokiu faktu — ne kasdien pakiltų 
ranka vakarienei išsivirti saujelę 
pinigų. 

Jūrų kiaulytės 

Pietų Afrikoje jas valgė ir iki šiol 
tebevalgo, tačiau niekas jų nedo
vanoja vaikams gimimo dienos pro

ga, tad pats spręsk, kuri civilizacija 
žiauresnė šiems graužikams. Anks
čiau kiaulytės buvo naudojamos ir 
kaip piniginis vienetas — už dvi 
kiaulytes, pavyzdžiui, inkai duodavo 
nedidelį indą kaktusų samanės. 
Jeigu ši „menka" inkų moneta gy
vuotų iki šiol, penktadieniniai apsi
lankymai baruose atrodytų kur kas 
įspūdingiau. 

Tabako ryšuliai 

Virginia valstija XVII amžiuje 
buvo stambiausia tabako eksportuo
toja į Europą. Kadangi savų monetų 
šiems amerikiečiams kaldinti nelei
do, o britų svarų sterlingų buvo labai 
mažai, tai visos sąskaitos buvo ap
mokamos tabako ryšuliais. 

Liūtų nagai ir 
ryklių dantys 

Suprantama, kad pinigai turi 
būti tai, ką sunku gauti. Afrikos gy
ventojai gerai žinojo, ko neleng
va gauti. Ne, tai ne auksas ir ne 
brangakmeniai. Kasamas auksas 
vis dėlto nemėgina nukąsti tau 
galvos. 

Jūrų kriauklės 

Australijos, Afrikos, Pietų Ame
rikos ir Okeanijos aborigenai jūroje 
rinko retas kriaukles „kauri" ir jas 
naudojo kaip pinigus. XVI-XVII a. 
netgi europiečiai, įkūrę ten koloni
jas, kartais vienas su kitu atsiskaity
davo kaurių ryšulėliais. 

Žmonės, kurie iš t iesų myli 
pinigus 

Hremofilija — nenumaldoma 
aistra pinigams: monetoms, kupiū
roms ir aukso lydiniams. Silpna jos 
forma būdinga visiems, kurie nepra
leidžia progos pabarškinti mone
tomis kišenėje ar pačiupinėti išsipū
tusią piniginę. Esant sunkiems atve
jams, šis sutrikimas verčia ligonį 
spausti pinigus prie savo nuogo 
kūno, miegoti su jais. Bet svarbiau
sia — hremofilikas fiziškai nesugeba 
skirtis su pinigais, pakliuvusiais jam 
į rankas. 

Arkliai 

Indėnai, kol nepasirodė balti 
raudonbarv i/.iai žmones iš Rytų. 

arklio net nebuvo matę. O pamatę, 
labai susižavėjo, gal net per daug. 
Arkliukai dauginosi neįtikėtinai 
greitai, dauguma jų buvo nuožmūs ir 
neprajodinėti, tačiau kiekvienas 
turėjo savo šeimininką. Save ger
biantis šeimos tėvas turėjo kelis šim
tus arklių, ir jie buvo pagrindinė to 
laiko mokėjimo priemonė. Už gerą 
ginklą duodavo dešimt mustangų, už 
antklodę, nudažytą gražia mėlyna 
spalva, mokėdavo du tris arklius, o 
išpirka už nuotaką svyravo nuo 20 
iki 100 arklių. 

Medžio žievė 

Ant medžio žievės senovės mon
golai darydavo žymes, reikšdavusias 
gyvulių kiekį, kuris turi būti išduo
tas, pateikus medžio gabalėlį. Tokia 
čekių sistema taip prigijo, kad žievi
nis pinigėlis, kaip mokėjimo prie
monė, buvo priimamas net ir tada, 
kai parašo autorius kartu su avimis 
jau seniai ganydavosi dangaus pie
vose. 

Milžiniški geležiniai 
vamzdžiai 

Nukelta į 5 psl. 

• 
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LAIKAS IR PINIGAI 
Atkelta is 4 psl. 

Kai Spartos gyventojas Likur-
gas, pamišęs dėl asketizmo, galvojo, 
kokiu būdu „apvalyti" savo tėvy
nainių moralę, j am šovė į galvą 
geniali idėja. 

Visos pagundos kyla dėl pinigų? 
Na, tai padarykime taip, kad pinigų 
niekas nė už dyką neimtų. Tad Li-
kurgas į apyvartą paleido ypatingus 
spar t ie t iškus pinigus — sunkius 
geležinius, dviejų metrų ilgio vamz
džius. J is savo pasiekė — norinčiųjų 
už šiuos pinigus ką nors parduoti 
neatsirado, vagystės išnyko, spar-
tiečiai grįžo prie natūrinių mainų. 

Faktas 

„Consodata Market ing Intelli-
gence" duomenimis, metinės vidu
tinio žemiečio 2003 m. pajamos buvo 
32 doleriai per mėnesį. Ar vis dar 
esate įsitikinęs, kad norite gyventi 
šioje planetoje? 

Kodėl taip vadinama? 

Moneta. Pirmasis monetų dva
ras atsirado Romoje. Junonos Mo
netos šventykloje (moneo — per
spėti). Buvo manoma, kad Junona 
romiečius turi perspėti apie nutin
kančias nelaimes — gaisrus, žemės 
drebėjimus ir Spartako „gastroles". 

Jena. Šis pavadinimas kilęs iš 
kiniško žodžio J u a n i s " japoniško 
varianto. Jis reiškia „apvalus". 

Svaras sterlingų. Svaras — 454 
gramai. Paslaptingi sterlingai — tai 
nedideli žvėreliai, panašūs į kiaunes, 
kuriuos Britanijoje veisė kaip na
minius. 

Pešas. Ispaniškas žodis, reiš
kiantis kąsnį. „Peseta" — mažas kąs
nelis. 

Doleris. Tai — ilga istorija. Iš 
pradžių Bohemijoje surado sidabro 
klodus ir puolė šį vertingą metalą 
energingai kasti. Metalą į monetas 
štampavo vietelėje, kuri vadinos 
Joachimtalas — Joachimo slėnis, 
tad monetos gavo Joachimtalerių" 
vardą. 

Paskui pavadinimas sutrumpėjo 
iki talerio, kuris tais laikais buvo be 
galo pastovi ir svari moneta. Šiaurės 
valstijos, atsiskyrusios nuo Anglijos, 
talerį padarė savo nacionaline valiu
ta. Na, o dabar tar iamas jo pavadi
nimas tegul gula ant amerikos lo
gopedų sąžinės. 

Pinigai — purvas? 

O kaipgi! Ant lietuviško lituko 
gali „sėdėti 200,000 mikroorganizmų 
ir laukti susitikimo su tavimi. Ta
čiau kiek iš jų bus choleros vibrio-
nai?... Čia jau, kaip kam pasiseks. 

Kiek reikia pinigų, 
kad pakl iūtum \ dangų? 

Kristaus žodžiai, kad lengviau 

kupranugaris pralįs pro adatos sky
lutę, nei turtuolis pateks į dangaus 
karalystę, buvo gerokai persūdyti. 

Juk turto išdalijimas vargšams 
— neilgas procesas. Bet kai laimikį 
nusi tvėrę vargetos laimingi išsi
skirsto, tu lieki prie sudužusios gel
dos... 

Teologai j au prieš 400 metų 
„apsiputodami" ginčijosi dėl žodžio 
„turtas" reikšmės. Buvo nuspręsta, 
kad kiekvienas, turintis mažiau kaip 
tūkstantį dinarų, negali būti laiko
mas turtuoliu. Harvard universiteto 
mokslininkai, perskaičiavę šią sumą 
į šiuolaikinį atitikmenį, teigia: „Jei 
turi 138,700 dolerių ir nė cento dau
giau, vadinasi, dangiškoji karalystė 
tave kažkaip pakęs". 

Didžiaus ia infliacija 

Gaila, kad negyvename 1922— 
1923 metų Vokietijoje. Tuo nuosta
biu laiku atlyginimus mokėdavo du
kart per parą — tik taip buvo galima 
išleisti pinigus, kol jie nenuvertėjo. 

Panaši infliacija buvo ir Veng
rijoje 1944—1946 metais — ant išlei
džiamų banknotų būdavo iki 27 skai
čių, o vieno auksinio pinigo kaina 
buvo apie 130 milijonų popierinių. 
Sakoma, būtent nuo tų laikų vengrai 
tapo tokie puikūs matematikai... 

Tikri nemalonumai 
dėl n e t i k r ų pinigų 

Padirbinėti pinigus labai negra
žu. Padirbinėtojus visada teisdavo 

griežčiausiomis bausmėmis, kurias 
galima palyginti nebent su tokiomis, 
kurios buvo skiriamos karalių žu
dikams. 

Britai padirbinėtojus virdavo ly
dytame aliejuje, į jį įleisdami pa
laipsniui, kad niekšas patirtų visą 
nusikaltimo ir bausmės svarbą. 

Kinijoje padirbinėtojams skirda
vo bausmę, vadinamą „virtimas 
kiaule". Jiems nukirsdavo rankas iki 
alkūnių, kojas iki kelių, išdurdavo 
akis, nupjaudavo liežuvį, ausis ir 
lytinius organus. Tai, kas likdavo, 
gydydavo geriausi gydytojai, o vėliau 
nelaimėlį nunešdavo į atokią vietą ir 
palikdavo maitintis tuo, ką Dievas 
duos. 

Osmanų imperijoje bausmės 
buvo kiek humaniškesnės. Žmogų, 
sučiuptą darant netikrus pinigus, 
priversdavo tuos pinigus suvalgyti. 
Jeigu pinigų būdavo mažai, racioną 
papildydavo švino gabalėliais. Ke
liasdešimt kilogramų metalo niekam 
nepavykdavo suvirškinti. 

Rusai sučiuptam padirbinėtojui 
tiesiog į gerklę pripildavo lydyto 
švino. 

Pinigus padirbinėjo ir filosofas 
Diogenas — jaunystėje jis buvo su
čiuptas, kai gamino netikras mone
tas. Nusikaltėlį pasmerkė ir išvijo. 
Paskui jis, žinoma, persiauklėjo ir 
filosofavo apie tai,kad pinigai — tai 
purvas ir niekingumas. Tačiau vie
nas garsiausių jo teiginių skamba 
taip: „Geriau padirbinėti pinigus nei 
tiesą". 

„Klaipėda" 

Ir Europoje yra ant kalno Kristaus statula — 
Lisabonoje, Portugalijoje, anapus Tagus (portuga
liškai — Tėjo) upės. 

Sigi mums pasakojo, jog yra amžinas ginčas, ar 
geresnis vaizdas iš Cukraus galvos kalno, ar 

nuo Corcovado. Corcovado turi dvejetą pranašumų 
arba pirmenybių; būdamas daugiau nei 2,300 pėdų 
aukščio, jis yra beveik dvigubai aukštesnis, o antra 
— atveria puikiausią paties Cukraus galvos kalno 
vaizdą. Tiktai 1921 metais, šimto metų nuo Brazi
lijos nuo Portugalijos nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties proga, kažkam kilo puiki mintis pas
tatyti Kristaus statulą Corcovado kalno viršūnėje. 
Visam būriui prancūzų gabiems menininkams — 
amatininkams vadovaujant skulptoriui Paul Lan-
dowski, buvo užduotas darbas pastatyti Kristaus 
statulą su plačiai išskėstomis rankomis, tarsi jis 
apkabina visą miestą. (Nūdien, išdykę cariocas sa
ko, jog Kristus yra pasirengęs ploti savo mėgiamam 
„escola de samba" (sambos klubui). Net visą de
šimtį metų truko darbui užbaigti, bet 1931 m. spa
lio 12 d. Kristus Atpirkėjas jau laimino miestą nuo 
kalno viršūnės. Švelni, moderniška statula kyla 
daugiau nei 100 pėdų nuo 20-ies pėdų pjedestalo ir 
sveria per 700 tonų. Vakarais stiprių elektros lem
pų apšvietimas paverčia statulą dramatišku at
vaizdu. Kristaus statula ant Corcovado kalno yra 
modernaus Rio de Janeiro simbolis ir matomas iš 
visų miesto pusių, panašiai, kaip Eifelio bokštas 
Paryžiuje, Prancūzijoje. Prancūzo skulptoriaus iš 
betono (sustiprinto granito) sukurto nuostabaus 
paminklo pamate yra įkurta maža koplytėlė. 
Aplinkui įtaisytos terasos, kurių čia prieš ketvir
tadalį šimtmečio nė kvapo nebuvo, leidžia turis
tams plačiai aplink visą paminklą vaikščioti ir ste
bėti bei žavėtis vaizdu iš visų pusių. O tas vaizdas 
nuo kalno viršūnės — stulbinantis, žadą užimantis! 
Visas milžiniškas miestas, kaip koks nuostabus 
raštuotas kilimas, plačiai ištiestas po mumis: visi 
paplūdimiai — Capacabana, Ipanema, Falmengo, 
Leblon — ir kiti ryškiomis juostomis baltuoja žyd
riojo Atlanto vandenyno pakrantėmis; širdies for
mos lagūna už Capacabana; didžiulis uostas, dūs
tantis nuo prigrūstų mažų bei didelių laivų; žali 
lapai — tai parkai, sodai, miškas — džiunglės; sau
lėje žybsi mėlyni ežerai, kurių didmiestyje iš viso 
net pustuzinis plauna krantus; o, savaime aišku, 
nereikia pamiršti aukštai prasikišančio Cukraus 
galvos kalno, kurį kiekvienas išsyk pamato, net jei 

atidžiai žvalgytųsi! 

GAMTOS GLĖBYJE? 
STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Nr.5 

!.r iiclcihai 

Terasoje, pasirėmę an t turėklų, įdėmiai akis 
įbedę apačion, mūsų grupės Eunice su savo vyru, iš 
Los Angeles, Kalifornijos, patebėję mane, 
draugiškoji amerikietė prašneko: „Ką tik sakiau 
Phil, jog visame savo gyvenime (o jau abu per 75 
metų pensininkai; ji — mokytoja, jis gimnazijos 
direktorius — „principai"; daug keliavę — daugel 
kraštų iššukavę, įvairių kultūrų išragavę) dar 
niekados nemačiau tokio nuostabiai stebuklingo 
grožio! Vien tiktai šios akimirkos — dėl šio įspūdin
go vaizdo buvo verta keliauti! Juk tai pinigais 
neįkainuojamas įspūdis! Mudu abudu nesitveriame 
džiaugsmu!" 

Nusileidę nuo kalno, vėl išvydome savo drau
gus — mokinukų grupę. Jie pirmieji paste

bėjo mus ir labai džiaugsmingai mus sutiko, 
draugiškai sveikindami bei atsisveikindami. Prieš 
grįžtant į viešbutį, dar sustojome Teatro Municipal 
— Komunaliniame teatre. Ir vėl buvome nustebin
ti teatro puošnumu bei drinbančia prabanga. Car-
rara marmuras, parblokštančiai puikios mozaikos, 
blizgantys didžiuliai krištolo sietynai, stebėtinos 
žalvarinės (bronzinės) bei anikso statulos, paauk
suotais rėmais milžiniški veidrodžiai, vokiškų vit
ražų langai, Brazilijos medžio (net su natūraliu 
brazilišku raudonmedžiu) įvairaus rašto (ir spal
vos) parketo grindys ir nuostabios, didingos žymių 
Brazilijos dailininkų freskos, iš tikrųjų darė šį 
teatrą akivaizdžiai labai prabangiu, tačiau sko
ningai elegantišku. Statytas 1909 metais, teatras 
yra šiek tiek sumažintas Paryžiaus Operos rūmų 
variantas, įtikinančiai aiškino vadovas. Pagrin
dinis įėjimas, parteris ir pirmosios dvi teatro gale
rijos, kur yra ložės ir pirmas balkonas, yra ypač 
įmantriai išpuoštas. Lipant laiptais į viršutinius 
aukštus — kitus balkonus, tas puošnumas pra
dingsta — vaizdas tiesiog asketiškas! Tai yra labai 
nemalonus atspindys iš tų senų, „gerų" laikų, kai 
skirtingų klas:u publika įeidavo pro kitas duris rr 

sėdėdavo atskiruose skyriuose... Teatre yra 2,357 
sėdimos vietos, pasieniais leidžiama žiūrovams 
stovėti per šokių spektaklius bei klasikinės 
muzikos koncertus. Galbūt ne vieną mielą skaity
toją stebina toks labai akivaizdus buvęs Pietų 
Amerikoje klasių rūšiavimas?! Nemanytume, jog 
reikėtų taip griežtai smerkti, atsimenant, jog iš 
esmės ir JAV — tame „demokratijos lopšyje" — 
pačioje pradžioje Čikagoje buvo 400 „aukštos kla
sės" visuomenės narių — „aristokratų", neįsilei
dusių į savo tarpą kitų, „žemesnių" amerikiečių ir 
neturėjusių su jais jokių bendravimo ryšių... Net 
turtuolio Goldblatt, nepritikusio jų „klasei", 
neįsileido į savo „rinktinį ratelį"... 

Sambos garsų sūkury... 

Grįžtant iš ekskursijos, pakeliui į „namus, pra
važiavome pro Žuvusiems kariams per 

Antrąjį pasaulinį karą paminklą. Iš esmės tai yra 
paminklas ir muziejus, sujungti kartu. Pasta
rajame yra išstatytos kariškos uniformos, ordinai 
bei medaliai, pašto ženklai, asmeniški karių doku
mentai. Dvi aukštai iškilusios kolonos dengia neži
nomojo kareivio kapą. Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį kariuomenės daliniai čia atlieka labai 
iškilmingas, spalvingas garbės sargybos pasikeiti
mo ceremonijas. 

Pavakary viešbutyje mums buvo surengta 
pramoga — turėjo atvykti iš Sambos mokyklos 
vaikai ir palinksminti mus ugningos sambos šokio 
spektakliu. Kaip visa Argentina „alpsta" nuo „tau
tinio" šokio — tango, taip lygiai Brazilija svaigsta 
nuo savo „tautinio" šokio — sambos! 

Sigi, paprašiusi mūsų susirinkti truputėlį 
anksčiau, prieš atvykstant vaikams, sutiko mus su 
„paskaitėle" apie sambą. Samba Brazilijoje yra 
viena pačių garsiausių įvairių muzikos formų, ky
lančių iš Afrikos šaknų. Pats vardas „samba", grei
čiausiai, išvestas iš Angolos — žodžio „semba" (me-
semba) — religinis ritmas. Samba išsivystė aiškiai 
skirtinga muzikos rūšimi XX šimtmečio pradžioje 
Rio de Janeiro (tada Brazilijos sostinėje), iš Bahia 
juodųjų žmonių — imigrantų stipriai įtakai užplūdus. 

Aplamai manoma, jog pirmoji sambos plokštelė 
pasirodė 1917 metais. Staigus didžiulis pasiseki
mas išnešė naująjį žanrą plačiai už juodųjų „geto" 
ribų. Kas sukūrė muziką, nėra tikra. 1930 metais 
grupė muzikų įkūrė pirmąją Sambos mokyklą. 

Bus daugiau. 
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Urvas „Žalsvasis šaltinis". 

P a s v a l y s , balandžio 27 d. 
(ELTA) — Pasvalyje atrastas „Žals
vojo šaltinio" urvas šiuo metu yra gi
liausias žinomas urvas Lietuvoje. 

Urvas apt iktas , Lietuvos ir Ru
sijos speleologams atl ikus šiame 
mieste esančios versmės, žinomos 
kaip „Žalsvasis šaltinis", tyrinėji
mus. 

Patyręs speleologas-naras Alek
sejus Aksionovas „Žalsvąjį šaltinį" 
po vandeniu tyrinėjo apie 11 minu
čių. Rezultatai buvo tikrai stebinan
tys — iki šiol laikytas apie 8 m gylio 
urvas pasirodė realiai besitęsiantis 
iki 16 metrų ir dugne išsišakojantis į 
dvi viena priešais kitą išsidėsčiusias 
sales. 

Irenos Gudaitienės (ELTA) nuotr. 

Šio urvo-versmės pirmasis šu
linys yra apie 5 m skersmens ir 7 m 
gylio, besibaigiantis akmenų ir uo
lienų nuolaužų užvarta. Toliau urvas 
išsišakoja į dvi sales: „Saulėtąją" bei 
„Aenigma". 

Tolesniems urvo tyrimams bū
tina sudaryti detalią toponuotrauką. 
Išsamesnio tyrimo reikalauja abiejų 
salių lubų bei grindų sanglaudos, 
kur realu aptikti tolimesnių praėji
mų. Taip pat reikia kruopščiau iš
tirti abiejų salių sienas. 

Detalesni „Žalsvojo šaltinio" ty
rinėjimai numatomi šiemet gegužės-
birželio mėnesiais. Lietuvos speleo-
logus vienija prieš 30 metų įkurtas 
klubas „Aenigma". 

Seimo vadovui kalbas rašys kompozitorius 
Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) 

— Seimo pirmininko Viktoro Mun-
tiano komandą papildė naujas pa
tarėjas kultūros, švietimo ir mokslo 
klausimais — 60 metų kompozito
r ius Anatolijus Lapinskas. V. Mun-
t ianas trečiadienį patvirtino, jog A. 
Lapinskas jau paskir tas jo patarėju, 
be kita ko rašysiančiu jam kalbas. 

A. Lapinsko kandidatūrą į minė
t a s Seimo pirmininko patarėjo pa
reigas V Munt ianui rekomendavo 
buvusio Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko komandos narys ėjęs to
kias pat patarėjo pareigas Ferdinan
das Kauzonas. 

A. Lapinskas ilgą laiką yra dir
bęs pedagoginį darbą muzikos ir me

no mokyklose, 1978 — 1991 m. buvo 
folklorinių ansamblių meno vadovu, 
1995 — 1997 m. dirbo dienraščio 
„Respublika" muzikos recenzentu, 
1998 — 2001 m. — dirbo specialistu 
SODROS valdybos informacijos ir 
ryšių su visuomene skyriuje, nuo 
2003 m. buvo Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos dėstytoju. 

A. Lapinskas taip pat yra ir 
„Draugo" bendradarbis. 

Seimo pirmininkas V. Muntia-
nas į savo komandą yra pasikvietęs 
dalį buvusio parlamento vadovo A. 
Paulausko patarėjų. Seimo pir
mininko sekretoriatui liko vadovauti 
Arūnas Dulkys, teisės klausimais 
pataria Egidijus Rumbutis. 

mm Atkelta i š 1 psl. 

Išmirštanti ir išvažinėjanti 
tauta? 

„Liūdną Lietuvos vaizdą" mato 
Seimo opozicijos vadovas, Tėvynės 
sąjungos pirmininkas Andrius Kubi
lius, pateikęs Seimui „Opozicijos 
ataskaitą visuomenei apie tikrąją 
padėtį šalyje 2005 metais". 

Joje akcentuojama, kad, ne
paisant spartaus BVP augimo, darbo 
valandos kaina Lietuvoje išlieka 
maždaug 6-7 kartus mažesnė nei ES 
ir apie 1.5 karto mažesnė nei Len
kijoje. Pasak A. Kubiliaus, po 2000 
metų Lietuvoje ekonomikos augimas 
visa apimtimi nepasiekia dirbančių 
žmonių ir jų atlyginimai auga lėčiau, 
nei auga šalies ūkis. Opozicijos va
dovas apgailestavo, kad gražus gy
venimas ir gerovė koncentruojasi tik 
sostinėje, o tylioji provincija vis la
biau skęsta valdžios užmaršty. 

Opozicijos ataskaitoje pažy
mima, kad Lietuva tebelieka išmirš
tančia ir išsivažinėjančia tauta . „Vy
riausybė gimstamumo problemų ne-

i mato kaip pačių svarbiausių proble
mų, ir to liūdnos pasekmės yra aki
vaizdžios: Lietuva šioje srityje atsi
lieka ne tik nuo Airijos, bet vis la
biau ir nuo kaimyninės Estijos, nors 
iki 2000 metų Estija akivaizdžiai at
siliko nuo Lietuvos", — teigia A. Ku
bilius. 

Rūpinasi tik „tėvonijomis" 

Pasak A. Kubiliaus, Seimo val
dančioji koalicija provinciją prisime
na tik tada, kai savo „tėvonijoms" 
skirsto investicijas iš biudžeto. 

Pasak jo, labiausiai biudžeto lė
šomis investicijoms aprūpinama Ig
nalina, kurios gyventojai į Seimą iš
rinko socialdemokratą Seimo pirmi
ninko pavaduotoją Česlovą Juršėną, 
Kaišiadorys (premjero Algirdo Bra
zausko tėviškė bei Biudžeto ir finan
sų komiteto vicepirmininko social
demokrato Broniaus Bradausko apy
garda), Druskininkai, kurių meras 
socialdemokratų jaunosios kartos 
vadovas Ričardas Malinauskas, bei 

Šilalė, į Seimą delegavusi dabartinį 
finansų ministrą Zigmantą Balčytį. 

Taip pat, A. Kubiliaus teigimu, 
investicijomis iš biudžeto neatsilieka 
ir „darbiečių" vadovo Viktoro Us-
paskicho „tėvonija" Kėdainiai, kur 
vienam gyventojui šiemet iš biudžeto 
numatyta vidutiniškai po 170 litų. 

Ignaliniečiams atitinkamai šių 
lėšų tenka po 190 litų , kaišiadorie
čiams — beveik po 170 litų , druski
ninkiečiams — po 140 litų, šilališ
kiams — beveik po 130 litų. 

„Tuo tarpu ten, kur vadovauja 
savivaldybėms arba į Seimą išrinkti 
dešinieji, Vyriausybė skiria kelis 
kartus mažiau investicijų", — tvirti
no A. Kubilius. 

Jo duomenimis, šiemet iš biu
džeto numatytų investicijų vienam 
šalies gyventojui vidurkis siekia 60 
litų. 

Didėjo turtiniai skirtumai 

Vertindamas Vyriausybės veiklą 
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai 
atstovaujantis Kęstutis Glaveckas 
pažymėjo, kad, nepaisant kai kurių 
įspūdingų rezultatų, ne visiems žmo
nėms gyvenimas keitėsi į gerą pusę, 
didėjo turtiniai skirtumai. 

Seimo Liberalų demokratų frak
cijos seniūnas Valentinas Mazuronis 
atkreipė dėmesį, kad apie 100 kilo
metrų nutolus nuo Turniškių ir sos
tinės gyvenimas nekvepia „artėjan
čiu šviesiu rytojumi" , o skurdu, ne
pasitikėjimu valdžia. Nepaisant „ro
žinės ataskaitos", didėjančių mak
roekonominių rodiklių, žmonėms, jo 
nuomone, nepasidarė gyventi ge
riau. 

Liberalcentristas Raimundas 
Palaitis, vertindamas Vyriausybės 
ataskaitą, pateiktą knygoje žaliu vir
šeliu, teigė, kad tai klaida, nes vir
šelis turėtų būti, jo nuomone, ro
žinis. „Jeigu taip yra gera gyventi 
Lietuvoje, tai kodėl žmonės važiuoja 
į užsienį?" — klausė jis. 

Kitą savaitę Seimas, užbaigęs 
diskusijas, turės priimti Vyriausybės 
veiklą vertinančią rezoliuciją. Val-
dančiosioji koalicija siūlo teigiamai 
vertinti ministrų kabineto veiklą. 

Prokurorai nutraukė bylą J. Petraičiui 

* ULEB Eurolygos vyrų krep
š i n i o f ina lo k e t v e r t o t u r n y r o 
Čekijos sos t inėje i švakarėse ket
v ir tad ien į prasidėjo aštuonių klubų 
jaunių (iki 18 metų) varžybos. Per
galingai keturių komandų A grupės 
turnyrą pradėjo jaunieji Kauno „Žal
girio" krepšininkai, 79:53 sutriuški
nę Liublijanos „Union Olimpija" 
(Slovėnija) bendraamžius. 23 taškus 
nugalėtojams pelnė Žygimantas Ja
navičius. 

* Lenki jo je v y k s t a n č i a m e 
tarptaut in iame jaunimo (iki 19 
metų) bokso turnyre, tarp 110 
spor t in inkų iš 18 šalių, dalyvauja 
ir penki Lietuvos boksininkai. Ket
vir tadienį ry t inėse ketvirtfinalio 
varžybose Vitalijus Solovjovas (svo
rio kategorija 51 kg) nugalėjo varžo
vą iš Ispanijos bei užsitikrino ma
žiausiai bronzos medalį. Svorio kate
gorijoje iki 81 kg Paulius Kasiulevi-
čius pirmojo rato kovoje 13:8 nu

galėjo Čekijos atstovą bei tęs kovą 
dėl apdovanojimo. 

* Prancūzijoje tęsiasi 38-oji 
„Semaine Olympiąue Francaise 
de Voile" buriavimo regata, ku
rioje keturiose jachtų klasėse var
žosi ir septyni Lietuvos atstovai. Ge
riausiai iš lietuvių po ketvirtosios 
varžybų dienos sekasi Gintarei Vo
lungevičių tei, kuri po aštuonių plau
kimų surinko 82 balus ir pakilo į 16 
vietą iš 20 „Laser Radial" klasėje. 
Geriausiai G. Volungevičiūtei sekėsi 
penktajame plaukime, kuriame ji 
užėmė 7-ą vietą. 

* Trečiąją pralaimėjimą iš ei
lės NHL atkrintamųjų varžybų 
— Rytų konferencijos ketvirtfi
nalyje — patyrė Dariaus Kasparai
čio New York ,„Rangers" komanda, 
trečiadienį namuose 0:3 turėjusi pri
pažinti New Jersey „Devils" prana
šumą. D. Kasparaitis rungtynėse ne
žaidė. 

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) 
— Vilniaus apygardos prokuratūra, 
atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl se
novinių ikonų kontrabandos, nu
traukė tyrimą šioje byloje įtariamuo
ju buvusio Australijos lietuvio versli
ninko Juozo Petraičio atžvilgiu. Taip 
buvo pasielgta dėl to, kad tyrėjai ne
surinko pakankamai duomenų, jog 
buvęs kandidatas į šalies preziden
tus galėjo prisidėti prie kontraban
dos organizavimo. 

„Tyrimas J. Petraičio atžvilgiu 
buvo nutrauktas vakar", — sakė Vil
niaus apygardos prokuratūros Sun
kių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo 
organizavimo skyriaus prokuroras 
Edmundas Jonušas. 

Jo teigimu, byloje liko tik vienas 
iš keturių buvusių įtariamųjų — 51 
metų Vytautas Petraitis (giminyste 
nesusijęs su J. Petraičiu), kuris grei
čiausiai bus teisiamas dėl kontra
bandos. Kitiems buvusiems įtaria
miesiems gali tekti liudyti byloje, 
kuri teismą pasieks gegužę. 

Įtarus galimu nusikaltimo pa
darymu verslininkas buvo sulaiky
tas Vilniaus Gedimino prospekte, 
kuriuo bandė sprukti nuo pareigūnų 
sportiniu automobiliu „Porsche Car-

rera", ir dviems paroms uždarytas į 
areštinę, iš kurios vėliau nenorėjo iš
eiti. Tada po ilgų pareigūnų įkalbi
nėjimų iš areštinės išėjęs J. Petraitis 
sakė, jog jam buvo įdomu „iš vidaus" 
susipažinti su tvarka, o save apibū
dino kaip pasakos, į kurią pateko he
rojų. 

Verslininkas buvo sulaikytas 
sausio 11 dieną netoli savo namų 
sostinės Gedimino prospekte. Po su
laikymo, J. Petraitis buvo uždarytas 
į areštinę, o vėliau jam buvo skirtas 
namų areštas. Tačiau netrukus vers
lininkas paprašė jį panaikinti. 

Tirdami antikvarinių dirbinių 
kontrabandos bylą Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) Operaty
vinės veiklos skyriaus pareigūnai 
sulaikė dar tris vyrus, kurie buvo 
įtariami šia nusikals tama veika. 
Jiems buvo skirtos švelnesnės kar
domosios priemonės — dokumentų 
paėmimas ir registracija policijoje. 

Ekspertai nustatė, kad sulai
kytų antikvarinių dirbinių vertė -
52,660 litų. Tiek vertos nelegaliai 
gabentos 69 ikonos, 3 paveikslai, 
akvarelė, taip pat vienas medžio dro
žinys, vaizduojantis angelą, ir statu
lėlė. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

A. Merkei su V. Putin derasi 
dėl energet ikos i r I rano 

Vokietijos kanclerė A. Merkei ir Rusijos prezidentas V. Putin. Reuters nuotr. 

Tomsk, balandžio 27 d. („Reu-
tersTBNS) — Vokietijos kanclerė 
Angelą Merkei ir Rusijos preziden
tas Vladimir Putin ketvirtadienį Si
bire susitiko aptarti dujų tiekimo 
Europai patikimumo ir bandyti susi
tarti dėl strategijos Irano klausimu. 

Berlynas ir Maskva, kurie jau 
kar tu vykdo projektą nutiesti po 
Baltijos jū ra dujotiekį Sibiro gamti
nėms dujoms eksportuoti, susitarė 
dėl dujų tiekimo šiuo dujotiekiu ir 
sudarė Rusijos vyriausybės kontro
liuojamai „Gazprom" palankesnes 
sąlygas Europoje. 

Susitarimai buvo pasirašyti to
kiu metu, kai dujų milžinė „Gaz
prom" agresyviai bando sustiprinti 
savo pozicijas Europos rinkose. 

„Gazprom" drauge su E.ON ir 
vokiečių chemijos susivienijimu 
BASF tiesia dujotiekį, kuriuo nuo 
2010 metų dujos iš Jamalo Nencų 
autonominės apygardos bus tiekia
mos tiesiai į Vokietiją. 

„Gazprom" sudarė sutart į su 
BASF, pagal kurią pastaroji daly
vaus eksploatuojant didelį gamtinių 
dujų telkinį Jamalo Nencų autono
minėje apygardoje, o „Gazprom" tu
rės didesnę dalį bendroje dujų tieki
mo įmonėje. 

„Susitarimas, kurį ką tik pasi
rašėme, rodo, kad Rusija ir Vokietija 
gali remtis viena kita. Tai prisideda 
prie tolesnio 'Gazprom' ir BASF sta
bilios ir patikimos partnerystės plė
tojimo", — sakė BASF valdybos pir
mininkas Juergen Hambrecht. 

Iš viso buvo pasirašyti aštuoni 
susitarimai, tarp jų ir pareiškimas 
dėl Vokietijos geležinkelių kompani
jos „Deutsche Bahn" ir Rusijos gele
žinkelių įmonės steigimo. 

Be to, buvo tikėtasi, jog ketvirta
dienį Rusijos dujų kompanija „Gaz
prom" ir Vokietijos energetikos kom
panija E.ON sudarys sutartį dėl 
dujų verslovės Jemalo Nencų auto
nominės apygardoje Sibire eksploa
tavimo, bet Rusijos informacijos 
agentūros, remdamosi „Gazprom" 
valdybos pirmininko pavaduotoju 
Aleksandr Medvedev pranešė, kad 
sandorio pasirašymas atidedamas. 

Šaltiniai Vokietijos delegacijoje 
pranešė, kad E.ON vis dar mėgina 
galutinai sureguliuoti su „Gazprom" 
sandorio sąlygas. 

Pagrindinis per vakarienę ap
tar tas užsienio politikos klausimas 
buvo Iranas, kuriam tik viena diena 
liko iki Jungtinių Tautų (JT) Sau
gumo Tarybos nustatyto termino su
stabdyti urano sodrinimą ir pateikti 
Tarptautinei atominės energetikos 
agentūrai (.TATENA) atsakymus dėl 
anksčiau vykdytos branduolinės 
veiklos. 

Vakarų šalys mano, jog Iranas 
siekia susikurti branduolinį ginklą, 
tuo tarpu Tehran teigia, kad jo bran
duolinė programa yra taiki. 

V. Putin davė aiškiai suprasti, 
kad veto teisę turinčios JT Saugumo 
Tarybos narės Rusija ir Kinija nepri
ta r ia ekonominių sankcijų Iranui 
taikymui. 

C. Rice ir D. Rumsfeld gyrė Irako vadovus 
B a g h d a d , balandžio 27 d. 

(„Reuters'/BNS) — JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice ketvirta
dienį teigė, kad ją ir gynybos sekre
torių Donald Rumsfeld „įkvėpė" 
naująją Irako vyriausybę kuriantys 
vadovai ir pažymėjo paraginę juos 
suformuoti komandą, t inkamą vi
siems irakiečiams. 

„Visi šie Irako vadovai pripažįs
ta jiems iškilusius iššūkius ir su
pranta, jog Irako žmonės tikisi, kad 
jų vyriausybė sugebės įveikti šiuos 
iššūkius", — JAV ambasadoje, esan
čioje „žaliojoje zonoje" sakė C. Rice. 

J i nurodė, kad visi vyriausybės 
atstovai , su kuriais j ie susitiko, 
įskaitant naująjį ministrą pirminin
ką Nuri al-Maliki, darbą baigiantį 

premjerą Ibrahim al-Jaafari ir bu
vusį premjerą Iyad Allawi, buvo 
„susitelkę ir rimti". 

„Dabar svarbiausia suformuoti 
ir paleisti į darbą vyriausybę, išrink
ti ministrus, kurie sugebėtų dirbti ir 
kurie atspindėtų nacionalinės vieny
bės vyriausybės vertę, o tada imtis 
spręsti saugumo ir ekonomikos prob
lemas", — sakė C. Rice. 

Paklaustas, ką naujoji vyriausy
bė turėtų daryti, kad įrodytų savo 
patikimumą ir sumažintų smurtą, 
D. Rumsfeld a tsakė: „Pirmasis 
žingsnis, aišku, yra greitai sudaryti 
kabinetą ir ministerijų vadovais pa
skirti žmones, kurie pademonstruo
tų už juo balsavusiems irakiečiams, 
kad jie pažengė pirmyn". 

EUROPA 

MINSKAS 
Baltarusijos opozicijos vadovui 

Aleksandr Milinkevič paskirta 15 
parų arešto už opozicijos protesto 
akcijos „Černobylio kelias", kurį val
džia vadina neteisėtu, organizavimą 
šalies sostinėje Minske. A. Milinke
vič pareiškė, kad jam paskirta baus
mė yra akivaizdžiai politinė. A. Mi
linkevič pareiškė, kad jis apskųs sa
vo nuosprendį aukštesnės instanci
jos teisme. Baltarusijos opozicijos 
vadovas bausmę atliks specialiaja
me skirstymo izoliatoriuje. A. Milin
kevič padėjėjas Pavel Možeika sakė, 
kad opozicijos vadovas anksčiau ket
virtadienį buvo sulaikytas laikraščio 
„Belorusy i rynok" redakcijoje, kur 
atvyko atsakyti į skaitytojų klausi
mus. 

LIUKSEMBURGAS 
Europos Sąjunga nusprendė pa

didinti mokestį už Bendrijos vizas 
iki 60 eurų, tačiau derėsis su kai
myninėmis šalimis dėl atskirų išim
čių, pranešė ES pareigūnai. Mokes
čio už tranzitines keliones ir buvimą 
bendrijos teritorijoje iki trijų mėne
sių padidinamas nuo 35 eurų įsiga
lioja nuo 2007 metų pradžios ir bus 
taikomas keliautojams į visas ES ša
lis, išskyrus Britaniją, Airiją ir Da
niją, kurios yra nusistačiusios savo 
mokesčius, informavo pareigūnai. 
Iniciatyvos padidinti mokestį, kuris 
turėtų lengviau grąžinti išlaidas už 
būsimą naujų saugumo technologijų 
įdiegimą ES pasienyje, pirmiausia 
ėmėsi Prancūzija. 

VARŠUVA 
Populiarus Lenkijos dienraštis 

„Fakt" trečiadienį paskelbė Visuo
menės nuomonės tyrimo biuro ap
klausos, kurios metu lenkai išrinko 
protingiausią ir kvailiausią šalies 
politikus, rezultatus. Apklausos me
tu buvo siūloma įvertinti 20 šalies 
politikų veiklą. Pasak dienraščio, 
raudonuoti turėtų populistinės „Sa
vigynos" vadovas Andrzej Lepper, 
kurį dauguma apklaustųjų išrinko 

ATLANTIC 
ort 

kvailiausiu Lenkijos politiku. Tokią 
nuomonę pareiškė net 38 proc. len
kų. Protingiausiu šalies politiku lai
komas vyriausybės vadovas Kazi-
mierz Marcinkiewicz — jo veiklai 
pritaria 27 proc. apklaustųjų. Tačiau 
jis tik dviem procentais aplenkė iš 
politikos pasitraukusį buvusį šalies 
prezidentą Aleksandr Kwasniewski. 

SPANTOV 
Dunojaus upei užliejus pylimus, 

turėjusius saugoti nuo potvynio ke
lius ir dirbamąsias žemes, iš upės 
baseine plytinčių žemumų išsi
kraustė tūkstančiai rumunų. Antroji 
pagal ilgį Europos upė, tvinstanti 
nuo liūčių ir pavasarinio polaidžio, 
šį mėnesį Pietryčių Europoje apsė
mė didžiulius žemės plotus. Tūks
tančius Dunojaus užliejamose lygu
mose gyvenančių žmonių potvynis 
privertė kraustytis iš namų; vien 
per pastarąją dieną išvyko daugiau 
kaip 5,000 žmonių. Visi jie įkurdinti 
aukštumose pastatytose armijos 
palapinėse. 

KIJEVAS 
Kai kurių Ukrainos vietos tary

bų sprendimas suteikti rusų kalbai 
regioninės kalbos s ta tusą byloja 
apie šalies susiskaldymo ir pakriki
mo tendencijas, mano Aukščiausio
sios Rados pirmininkas Volodymyr 
Lytvyn. Jo nuomone, sprendimas 
Kryme surengti referendumą dėl ru
sų kalbos statuso gali sukelti gran
dininę reakciją. Pasak V. Lytvyn, ga
limi du tolesnių įvykių scenarijai: 
arba „šalies subyrėjimas", arba 
„diktatūros įvedimas". „Manau, la
biau tikėtinas pirmasis, nes kol kas 
diktatoriaus nematyti. Nors yra la
bai daug norinčių užimti šią vietą", 
— sakė parlamento pirmininkas. 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskvoje sulaikytas Europos 

psichiatrų asociacijos vicepreziden
tas Jean Andrės Hoareau, kaltina
mas pacientės išžaginimu, prašo Ru
sijos suteikti jam politinį prieglobstį. 
„Šiandien per tardymo izoliatorių 
išsiuntėme šalies vadovybei prašy
mą suteikti J. A. Hoareau politinį 
prieglobstį", — pareiškė prancūzo 
advokatas Igor Trunov. Pasak jo, 
„visas tas jo persekiojimas yra poli
tinis ir t runka jau labai ilgai". 

1-800-775-SEND 
www.atlantjcexpresscbrp.com 
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KOALICIJA — SKLANDŽIAI IR DARNIAI 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Jau nebe pirmą kartą Lietuvos 
vyriausybę suformavusių valdančio
sios koalicijos partnerių vadai ben
drauja ir dirba pagal šią schemą: 

1. Darbo partijos vadas V. Us-
paskichas pažeria įvairių užsipuo
limų ir pašaipų šūsnį Socialdemok
ratų partijai ir jos vadui premjerui 
A. Brazauskui, perdaug nesirink
damas išsireiškimų. 

2. Socialdemokratų partijos ta
ryba sušaukia išplėstinį posėdį, 
kuriame atremia darbiečių vado 
užsipuolimus ir siūlo atsiprašyti. 

3. Valdančiosios koalicijos kon
sultacinė taryba susirenka į eilinį 
posėdį, kuriame kažką svarsto ir 

kažką tarpusavyje susitaria. 
4. Pasibaigus posėdžiui, jo da

lyviai Šaiposi ir susirinkusiems 
spaudos, radijo ir televizijos žurna
listams pučia miglą į akis, iš esmės 
nieko nesakydami, kas ir kaip susi
tarta, apsiriboję aptakiais išvedžioji
mais, neva koalicija sklandžiai ir 
darniai dirba toliau. 

Scenarijus pagal šią darbo sche
mą buvo vykdytas ir 2006 m. kovo 22 
d. įvykusiame Konsultacinės tarybos 
posėdyje. Tarybos dienotvarkėje 
buvo trys klausimai: 1. dėl Infor
matikos ministerijos įsteigimo; 2. dėl 
dujų įstatymo pataisų projekto ir 3. 
dėl koalicijos tarpusavio santykių. 

Priminsime skaitytojams, jog 
prieš keletą dienų, Vyriausybė pas
kelbė, jog nupirkusi iš „Jukos" 

— 

Valdančioji koalicija 
greičiau nukris. 

kaip lipimas i medį: svarbu ir kas aukščiau jkops, ir kas 
I. TijOnėlienės nuotrauka 

Ištieskite vaikui savo ranka ir 
duokite jam šeimą visam laikui 

• • . • • • - • 

Įvaikinkite vaiką iš Lietuvos 

Skambinkite šiandieną 
sužinoti kaip... 

iįįįįįįį,, .;.V .;;-> : Y.'^.^y.y-y}-

OUR CHILDREN'S HOMESTEAD 
387 Shuman Blvd. Suite 335 W 

Naperville, IL 60563 
630-369-0004 (tel.) 630-369-0085 (faksas) 

www.ourchifdrenshomestead.org 

i!// 
HOMJE 
STEAD 

„Mažeikių naftos" kontrolinį 53 pro
centų akcijų paketą, ruošiasi jį tuoj 
pat parduoti kitam pirkėjui kartu su 
Vyriausybės valdomu 20 procentų 
akcijomis. V. Uspaskicho reakcija \ 
šį pranešimą buvo neproporcingai 
aštri, — jis pareiškė, jog skubėti 
negalima, akcijas reikia parduoti 
vėliau, kaip paprastai, pasirinkęs 
gana užgaulų toną. Socialdemokratų 
partijos taryba nutarė pasipriešinti 
koalicijos partnerio akibrokštui ir 
dėl jo priėmė taip pat gana aštrų 
nutarimą. 

Pasibaigus tris valandas truku
siam posėdžiui, kuriame V. Uspas-
kichas nedalyvavo, (bet buvo atvykęs 
užsienio reikalų ministras V. Valio
nis), premjeras A. Brazauskas susi
rinkusiems žurnalistams aiškino 
elementarias tiesas, jog svarstant 
pirmąjį darbotvarkės klausimą buvo 
svarstytas 2006 ir 2007 metų valsty
bės biudžetas, nes valstybės biudže
tas, atseit, turįs būti subalansuotas, 
— pajamos ir išlaidos turinčios ati
tikti! Antruoju klausimu jau dirban
ti ekspertų grupė, be informatikos 
ministerijos valstybei apsieiti būtų 
sunku, kadangi šiais laikais infor
matikos srityje yra atsiradę eilė nau
jųjų technologijų. Trečiuoju klau
simu buvo apsvarstyti kai kurie san
tykių reikalai, dėl ko tie santykiai 
ženkliai pagerėjo, valdančioji koali
cija nesuirs. 

Nebe pirmą kartą tenkinti ben
drų frazių rinkiniu žurnalistai šį 
kartą tokiais aiškinimais tenkintis 
nenorėjo ir premjerui pateikė eilę 
konkrečių klausimų, į kuriuos koali
cijos partneriai išsamiai atsakyti 
jokio noro nerodė. Priešingai, — bet 
kokiu atsakymu premjeras demon
stravo jam būdingą pašaipos ir aro
gancijos mišinį. Premjero šiurkš
tumą, kaip visada, taktiškai švelni
no A. Paulauskas ir D. Prunskienė. 
V. Uspaskichas pavadavęs Sveikatos 
apsaugos ministras Žilvinas Pa
daiga, į žurnalistų klausimą, kodėl 
posėdyje nedalyvavo Darbo partijos 
vadas, atsakė, jog nedalyvavo todėl, 
kad yra išvykęs. Į klausimą į kur ir 
kokiais reikalais išvykęs, Ž. Padaiga 
atsakė, jog nežino. Žurnalistai liko it 

SIŪLO DARBĄ 

musę kandę, nors tai toli gražu ne 
smalsumo dalykas, — viena, jeigu 
Uspaskichas išvyko, pavyzdžiui, 
gimtinėn į Archangelską, ir visai kas 
kita, jeigu išvyko šeimos prieglobstin 
į Kėdainius (planuoti naujus iššū
kius premjerui) ar į Krekenavą (kur 
siaučia žiemos pūgos, mokesčių ins
pekcija, kur laukuose kaukia vilkai, 
kur Finansinių nusikaltimų tyrimų 
tarnyba firmą užgriuvo su kratomis, 
o prokuratūra — su potėmiais). 

Paklausus ar jau galutinai iš
spręstas klausimas, kas skirstys 1,4 
milijardo eurų Europos Sąjungos 
paramą, skirtą mokslo tyrimams, 
premjeras išsamiai išaiškino, jog si 
parama skiriama ne Lietuvos moks
lo įstaigoms, o verslo įmonėms, kad 
jos galėtų suformuoti ir pateikti savo 
užsakymus mokslo tyrimams ir 
diegti šiuos savo reikmėms. 

Vis dėlto tradicija vedžioti žur
nalistus už nosies yra tvirtai įsitvir
tinusi premjero praktikoje. Kad ir 
kaip sunku tai konstatuoti, tačiau 
premjeras, atrodytų, nė nenutuokia, 
jog už žurnalistų pečių yra visa 
visuomenė, kurią jie privalo tiksliai 
ir išsamiai informuoti apie vals
tybėje vykstančius procesus, apie 
visų Lietuvos žmonių likimą nulem-
siančius sprendimus. Per pastarąjį 
susitikimą su žurnalistais premjeras 
net neužsiminė apie neeilinį spren
dimą nuo liepos 1 d. numatomą mi
nimalaus darbo užmokesčio padidi
nimą iki 600 litų, — matyt, pastan
gos nuslėpti 3 valandas trukusio 
posėdžio detales premjerui buvo 
tokios svarbios, kad kiti klausimai 
tiesiog išsprūdo iš jo dėmesio. Ką 
posėdyje veikė užsienio reikalų mi
nistras, vadai nesakė, jo vaidmuo 
šiame posėdyje niekam neužkliu
vo. 

Taigi eilinis valdančiosios koali
cijos Konsultacinės tarybos posėdis 
užsibaigė tyliai ir ramiai, žurnalistai 
savo nosių ten neįkišo, kas buvo 
nutarta ir sutarta už visuomenės 
nugaros, lieka paslaptyje, premjeras 
džiaugiasi, kad koalicija dar nesuiro, 
sklandžiai ir darniai dirba, žengia 
toliau koja kojon... 

PASLAUGOS 
Experienced CNA or Home Health 

Aide needed. Mušt have valid proof 
to work in the United States. 

Mušt speak Enalish & driving a plūs. 
Come & go or hve-in. Also need exp. 

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

PARDUODA 

L E M O N T RELATED LIVING 
TOWNHOME IN BEAUTIFUL 

KENSIGTON ESTATES 
Soacious end uni t , vvith custom 
upgrades t h roughou t $595,000 

630-257-5906 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

Skelbimu skyriaus 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

o 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENDER 

GREIT PARDUODA 
JraL—^ First Landmark Realty r 
Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

» 
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Sportas LIETUVOJE Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

PRIZAS — A. JUCEVIČIUI 
Antradienį Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto (LTOK) būstinėje 
surengtose Lietuvos kilnaus elgesio 
(„Fair Play") komiteto 2005 m. lau
reatų pagerbimo iškilmėse pagrindi
nis prizas įteiktas Lietuvos keliauto
jų sąjungos prez. ir Lietuvos aso
ciacijos „Sportas visiems" gen. 
sekretoriui Algimantui Jucevičiui. 

Jis pagerbtas už 2004 m. rug
pjūčio 23 d. Tian Šanio kalnuose din
gusio be žinios alpinisto Viktoro Po-
vilausko paieškos darbų organiza
vimą ir savanorišką juose dalyva
vimą, nepaisant kojos sužeidimo, ri
zikuojant gyvybe, esant sudėtingoms 
oro sąlygoms, gresiant sniego griū
tims. Beje, sniego lavina nušlavė tą 
vietą, kur prieš valandą praėjo gel
bėtojų grupė. 

„Nelaikau to žygdarbiu. Tiesiog 
susiklostė tokios sąlygos, — po apdo
vanojimo kuklinosi A. Jucevičius. — 
Man šis apdovanojimas buvo labai 
netikėtas. Juk aplinkui yra daugiau 
nusipelniusių žmonių". 

LTOK Vykdomojo komiteto 
sprendimu, A. Jucevičius pristatytas 
ir tarptautiniam „Fair Play" apdova
nojimui. 

LTOK prez. Artūras Poviliūnas 
LTOK garbės diplomais apdovanojo 
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos 
prez. Romą Bernotą, Trakų Vytauto 
Didžiojo gimnazijos kūno kultūros 
mokytoją Praną Rimantą Janu
šauską, Kauno rajono sporto mokyk
los sporto specialistą Ričardą Kvie-
cinską, Kupiškio rajono Adomynės 
pagrindinės mokyklos kūno kultūros 
mokyt. Vaclovą Pakalniškį ir Lie
tuvos keliautojų sąjungą. 

Taip pat antradienį LTOK būs
tinėje 50-mečio proga buvo pasvei
kintas 1976 metų Montrealio olim
pinių žaidynių plaukimo varžybų 
prizininkas, Lietuvaus kilnaus elge
sio komiteto prezidentas ir Lietuvos 
kultūros atašė Karaliaučiuje (Kali
ningrade) Arvydas Juozaitis. 

(Elta) 

LTOK prez. Artūras Poviliūnas (kairėje) jteikia apdovanoj imą Lietuvos keliautojų 
sąjungos prez. Algimantui Jucevičiui. Eltos nuotrauka. 

IŠKOVOJO ŠEŠTĄJĄ PERGALĘ 
Lietuvos dviratininkas Raimon

das Rumšas, atstovaujantis Italijos 
komandai „Parkpre-Guru-Selle Ita-
lia", Italijoje laimėjo mėgėjų lenk
tynes „Gran Fondo della Costa Sme-

ralda". 
Tai šeštoji 34 m. lietuvio pergalė 

šį sezoną. R. Rumšas 145 km lenk
tynėse artimiausius varžovus ap
lenkė 7 minutėmis. Elta 

LR ambasadorius Čikagoje 
Jaunimo rūmų pabaigtuvėse 

Š. m. balandžio 22 d. Lietuvos 
Respublikos (LR) ambasdorius Vy-
gaudas Ušackas dalyvavo Čikagos 
Jaunimo rūmų pabaigtuvėse ir per
skaitė LR prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimą. 

„Tikiu, kad naujasis centras 
taps sportinių ir tautinių idealų, 
fiziškai ir dvasiškai tvirtų asmeny
bių ugdymo namais. Čia visada 
derės sportinis entuziazmas įsipa
reigojimas savo tautos ir tėvynės 
idealams, — sveikinime rašė Res
publikos prezidentas. — Noriu pa
linkėti, kad Pasaulio lietuvių centro 
lankytojai išlaikytų kuo glaudesnį 
ryšį su savo tautos kamienu — Lie
tuva. Atsiminkite: jūsų dvasinės 
šaknys yra Lietuvoje ir jūs tėvynėje 
visada laukiami". 

Kalbėdamas rūmų pabaigtuvėms 

skirtame renginyje, ambasadorius 
Ušackas pažymėjo, kad Jaunimo rū
mai taps dar vienu traukos centru 
JAV gyvenantiems lietuviams, pa
dės išlaikyti ir puoselėti lietuvybę. 

LR Vyriausybės 2005 m. liepos 
mėn. Jaunamo rūmų statybai iš re
zervo fondo skyrėme 120,000 litų. 
Jaunimo rūmai pastatyti šalia Pa
saulio lietuvių centro Čikagos prie
miestyje, Lemont, Illinois valstijoje. 
Rūmai talpina 800 žiūrovų, rūmuo
se yra 2 krepšinio salės. 

Sekmadienį, balandžio 23 d. am
basadorius Ušackas taip pat rungty
niavo Čikagos krepšinio lygos varžy
bose. Ušackas atstovavo „Aukštaiti
jos" komandai, pusfinalio rungtynė
se susitikusiai su „Alytaus" krepši
ninkais. 

LR ambasados pranešimas 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFDOLOGAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer AvB.Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI 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 angfskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBI MŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Ž. SAVICAS LAIMĖJO VARŽYBAS 
Lietuvos stipruolis Žydrūnas 

Savickas laimėjo Dubai (Jungtiniai 
Arabų Emyratai) pasibaigusias ga
liūnų varžybas. Tarptautinės galiū
nų federacijos (IFSA) pirmajame šio 
sezono „Grand Prix" rate 30-metis 
pasaulio ir Europos čempionas 

surinko 58 taškus. 
Antrąją vietą užėmė kanadietis 

Geoff Dolan, surinkęs 55.5 taško. 
Trečias liko estas Audrus Muru-
mets, kurio sąskaitoje — 54.5 taško. 
Ketvirtąją vietą užėmė amerikietis 
Travis Ortmayer — 49 tšk. Elta. 

56-ųjų SALFASS-gos žaidynių 
krepšinio ir tinklinio varžybos 

Kaip jau anksčiau skelbėme, 56-
sios ŠALFASS-gos Sporto žaidynės 
įvyks 2006 m. gegužės 19,20 ir 21 
Čikagoje. Vykdo — Čikagos ASK 
„Lituanica" ir Čikagos LSK „Žal-
gins . 

Kaip žinome, žaidynių progra
moje vyks krepšinio, tinklinio, plau
kimo, šachmatų ir stalo teniso 2006 
metų ŠALFASS-gos pirmenybės. 
Jau pateikėme išsamias plaukimo, 
šachmatų ir stalo teniso informaci
jas. Šį kartą pateikiame krepšinio ir 
tinklinio. Dalį informacijos pakarto
jame. 

Pagal ankstyvosios registracijos 
duomenis, krepšinis numatomas 
vykdyti šiose klasėse: vyrų A, vyrų 
B, moterų, vaikinų (1987 m. gimimo 
ir jaunesnių) ir merginų (1987 m. 
gim. ir jaunesnių). Vaikinų A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu žais
ti ir vyrų A ar B klasėje, merginoms 
A — moterų klasėje, kiek laiko sąly
gos leidžia. 

Vyrų A ir B krepšinį numatoma 
pradėti gegužės 19 d., penktadienį, 
galbūt apie 5 vai. p.p. Visų kitų 
klasių krepšinis vyks tik šeštadienį 
ir sekmadienį. 

Galutinė krepšinio komandų 
ir žaidėjų registracija privalo 
būti atlikta iki 2006 m. gegužės 1 
d. imtinai pas 56-ųjų žaidynių 
krepšinio koordinatorių dr. Donatą 
Siliūną, šiuo adresu: Dr. Donatas 
Siliūnas, 5116 Illinois Ave., Lisle, 
60532-2014. Tel. 630-852-3204; Fax 
630-852-4026; E-mail: dsiliunas@ 
aol.com Website: www. lituani
ca.org 

Papildomas ryšys: Svajūnas 
Masilionis, tel: 708-691-3018; E-
mail: zalgiris01yahoo.com Rimas 
Miečius, ŠALFASS krepšinio vado

vas, tel 416-234-5792; E-mail: 
rimmeri@sympatico.ca 

Tinklinis numatomas vykdyti 
— vyrams, moterims ir mišrioms ko
mandoms. Mišrią komandą sudaro 6 
žaidėjai. Aikštėje turi būti ne ma
žiau kaip 2 moterys (arba ne mažiau 
kaip 2 vyrai). Moterims leidžiama 
žaisti vyrų komandose, tačiau ne 
atvirkščiai. 

Galutinė tinklinio komandų 
ir žaidėjų registracija privalo būti 
atlikta iki 2006 gegužės 1 d. imti
nai, pas 56-jų žaidynių tinklinio 
koordinatorių Justiną Andriušį, šiuo 
adresu: Justinas Andriušis, 58 
Romiga Lane, Palos Park, IL 60464. 
Tel: 708-359-7046 (cell); E-mail: 
lituanicakid@hotmail.com 

Papildomas ryšys: Gintautas 
Garsys, ŠALFASS tinklinio vadovas, 
P.O. Box 3623, Waquoit, MA 02536 
Tel (Cell): 508-353-5079; Fax: 508-
519-4777; E-mail: gintautasgar-
sys@yahoo.com 

Mišrių komandų tinklini 
numatoma vykdyti gegužės 20 d. 
šeštadienį, o vyrų ir moterų — ge
gužės 21 d., sekmadienį. 

Dalyvauti žaidynėse kviečiame 
visi lietuvių sporto vienetai bei in
dividai, atlikę 2006 m. registraciją 
ŠALFASS-je. 

Išsamesnę informaciją gauna 
sporto klubai. Po galutinės krepši
nio ir tinklinio komandų regis
tracijos bus paskelbta tiksli varžy
bų programa, tvarkaraščiai ir kitos 
detalės. 

Visais žaidynių reikalais kreip
kitės į Dr. Donatą Siliūną ar atitin
kamus žaidynių pareigūnus bei se
kite Website: www.lituanica.org 

ŠALFASS-gos centro valdyba 

http://www.illinoispain.com
http://aol.com
http://zalgiris01yahoo.com
mailto:rimmeri@sympatico.ca
mailto:lituanicakid@hotmail.com
mailto:sys@yahoo.com
http://www.lituanica.org
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Tapybos darbų paroda meno galerijoje 

Dailininkė Loreta Petraitis — 
jau gerai žinoma ne tik lietu
vių išeivijoje, bet visų Jung

tinių Valstijų vaizduojamosios dai
lės pasauly (2003 m. tarptautinio 
SOHO konkurso laimėtoja New 
York) — šių metų gegužės 6 d. ati
darys savo asmeninę tapybos darbų 
parodą Long Grove (IL) miestelyje 
įsikūrusioje meno galerijoje „Art 
Studio R". 

Loretos Petraitis tapyba įsilieja į 
postmodernistinės dailės gretas: 
dailininkė savo kūriniuose sujungia 
įvairias meno tendencijas; kai kurios 
darbų detalės tapomos su fotorealiz-
mo kruopštumu, šalia eksperimen
tuojama ekspresyviais, net išsilie
jančiais, atvirais dažų potėpiais, 
Individualios koliažo technikos dėka 

istoriniai vaizdai persipina su urba
nistiniais didmiesčių peizažais . 

Meno galerijoje „Art Studio R" 
eksponuojamuose L. Petraitis tapy
bos darbuose atsiskleidžia ir dar 
viena — romantiškesnė ir šviesesnė 
— muzikos tema: grojančio orkestro, 
rojalio motyvai. 

Šie darbai šiltai išreiškia menų 
sintezės idėją: tapyboje suskamba 
menamas garsas, pažadindamas as
meninius prisiminimus. Šie tapybos 
kūriniai nevienareikšmiškai pristato 
ir „Art Studio R" meno galeriją, įsi
kūrusią istoriniame Long Grove 
miestelyje, garsėjančiame dar XIX a. 
pirmos pusės romantika alsuojan
čiais pastatais. Istorinis palikimas, 
toks svarbus menininkų aplinkai, 
įkvepia ir galerijos savininkų (dai-

„Rytas vidiniame kieme' 

„Draugo" knygynėlyje 

Lidija Šimkutė 
„Iš toli ir iš art i / / 

u 
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Poezijos mylėtojams gerai pažįs
tama Australijoje gyvenanti poetė 
Lidija Šimkutė. Gimusi Lietuvoje, ji, 
kaip ir daugelis lietuvių, vaikystę 
praleido pabėgėlių stovyklose, kol 
1949 m. kartu su tėvais emigravo į 
Australiją. Poetė yra išleidusi ne 
vieną poezijos rinkinį, išvertusi į 
lietuvių kalbą australų ir kitų tautų 
poezijos ir prozos kūrinių. 

Jos poezijos knyga „Iš toli ir iš 
arti" išleista dviem kalbom — lietu
vių ir lenkų. Eilėraščius į lenkų 
kalbą išvertė Sigitas Birgelis. 

Nors Lidija jau daug metų gyve
na Australijoje, bet jos ryšiai su Lie
tuva tamprūs. Ir savo eilėraščiuose 
ji vis grįžta prie lietuviškos temos, 
jai rūpi lietuviški reikalai: 

„Aušros vartuose vaikštinėja 
gatvės 
Sunerimusios, be tikėjimo. 
Rankos pakeltos išmaldai..." 
Poezijos knygutę išleido „Auš

ros " leidykla Punske. Kaina 5 dol. 
Knygutę galite įsigyti „Draugo" 
knygynėlyje. 

„Vėliava 

lininkės Rasos Musteikienės — 
Kluonius ir Raimondo Steponavi
čiaus) tikslus bendradarbiauti ne tik 
su talentingais dailininkais, bet atei
tyje organizuoti kamerinės muzikos 
vakarus, suteikiančius betarpišką 
menišką patyrimą galerijos lankyto
jams. 

Tapytoja Loreta Petraitis, su
jungianti tokias skirtingas temas 
kaip: urbanistinis peizažas, Ameri
kos vėliavos motyvai, muzikos tema; 
bei išraiškos priemones: aliejinė ta
pyba derinama su skaitmeninės fo
tografijos vaizdais, tuo pačiu savo 
kūriniuose išlaiko vieningą stilistinį 
braižą. Visu spektru atsiskleidžia 
rudų spalvų paletė: tamsiai juodai 
ruda pereina į šokoladinę, virsta 
gelsvai rusva ar rūdžių spalva, ga
liausiai suskambėdama ryškios rau
donos akordu („Rojalis", „Vėliava"). 

Urbanistiniai peizažai, nere
prezentuojama didmiesčio pusė: vi
diniai kiemai po traukinių bėgiais 
(„Čikagos auksinis krantas", „Rytas 
vidiniame kieme", „Geltona nuojau
ta" (One way, „EI"), gatvės iškabos, 
kelio ženklai ar užrašai ant šali
gatvių, kūryboje atskleidžia vos jun
tamą ir ironijos gaidelę, o tuo pačiu 
kasdieninis vidinio kiemo vaizdas 
tampa nauja menine realybe. Daili
ninkės pastangos ten įžiūrėti grožį 
sukuria asmeninį santykį: padū
mavusios pastelinės spalvos sušvel
nina industrinio miesto fragmentus, 
ištirpdo tikrovės pojūtį. Netikėti, 
ekspresyvūs raudonos spalvos po
tėpiai užlieja pilką miesto peizažą 
(„Miesto spalvos") ar ištirpsta trau
kinių bėgių šešėliuose („EI"). 

Viename įdomiausių Loretos 
Petraitis darbų „Vėliava" tapybiškas 
Jungtinių Amerikos Valstijų vėlia

vos motyvas jungiamas su „Nepri
klausomybės deklaracijos" pageltu
sia fotokopija, skaitmeninis „iš 
praeities žygiuojančių džentelmenų" 
fragmentas (prezidento Taft rin
kimų ceremonijos paradas, Park 
Street, NY) — aliuzija į didžiąją XX 
a. Jungtinių Valstijų ekonominę de
presiją. Darbe juntama vieno pir
mųjų postmodernistų Jasper Johns 
įtaka (jo žymiosios „American Flag" 
(„Amerikos vėliavų serijos")), isto
riniai vaizdai apjungiami su laisvu 
aliejinės tapybos potėpiu. 

Istorinis kontekstas atsispindi ir 
muzikinės tematikos dailininkės 
darbuose: „Carnagie hall", „Forte
pijonas". Senovinės architektūros 
fragmentai, sukuriantys meninės 
tęstinumo iliuzijos nuotaiką, paden
gia drobių foną, sugrįždami į šiuo
laikinės tapybos kontekstą rusvais 
atspalviais, atgaivintais dailininkės 
teptuku. Orkestro, rojalio vaizdai, 
išdainuoja kūrėjos vidinio pasaulio 
esamybę, primindami „tapybos — 
spalvų muzikos" aliuziją. Muzikinės 
tematikos tapybos darbai alsuoja 
nostalgija ir noru sustabdyti išgy
ventą meninę akimirką: kažkada 
skambėjęs orkestras įamžinamas 
drobėje tebesitęsiančiu „dabar". 

Įvairių menines išraiškos prie
monių, tematikų ir technikų sujun
gimas L. Petraitis tapybos darbuose 
sukuria ypač šiuolaikišką meninę 
raišką postmoderniosios vaizduo
jamosios dailės kontekste. Dailinin
kės kūrybinis pojūtis sušildo urba
nistinius didmiesčių peizažus ir iš
saugo dabarčiai praeityje patirtas 
menininkės realybės akimirkas mu
zikinės tematikos drobėse. 

Ieva Šedzevičienė 

. D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W 63 th Street , Chicago, IL 60629 
Tel pasi te iravimui: 773-585-9500 

Balzeko l ietuviu kultūros muziejuje balandžio 22 d. vyko dvasinė popietė, 
kuria surengė JAV LB Kultūros taryba, Amerikos lietuviu Romos katalikų fe
deracija ir ALTas. Viešnia \l Vilniaus dr Aldona Vasiliauskienė skaitė paskaita 
.,Arkivyskupas Mečislovas Reinys: mokslo ir t ikėjimo vienovė' Kun dr. 
Kęstutis Trimakas kalbėjo apie psichologiniu žinių pritaikymą gyvenime ir 
apie M Reinio mokine Adele Dirsytę. 

Iš kairės, kun dr. Kęstutis Trimakas, dr. Aldona Vasiliauskienė, Algis Če
pėnas ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė arkivyskupo M 
Reinio minėjime. Zigmo Degučio nuotr 
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URYTE SKINDER 

Mirė 2006 m. balandžio 24 d. Manassas, VA. 
Gimė 1918 m. gruodžio 18 d., Lietuvoje. Gyveno Riverside, 

IL. 
Giliam liūdesyje liko: įdukra Nijolė Laverd, anūkai Scott 

Laverd su žmona Carmela ir jų vaikai Nijolė, Antonio ir Evely-
na bei Bryan Laverd su žmona Elizabeth ir jų vaikais Alexan-
der ir Vincent; dukterėčia Elizabeth Seidle su vyru Josef ir jų 
vaikais Karina, Veronika bei Kurt ir sūnėnas Carl Heinz Bec-
ker su žmona Sabine. 

Norinčius atsisveikinti su a.a. Uryta prašome ateiti 
šeštadienį, balandžio 29 d. nuo 12 vai. iki 4 vai. p.p. į Petkus 
Lemont laidojimo namus, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), 
Lemont, IL. 

Laidotuvių apeigos bus privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs

tamus atsisveikinti su a.a. Uryta. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald. M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www. petkusfuneralhomes.com 

AR NETEKS PRADĖTI IS 
PRADŽIŲ? 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Negerovių mūsų valstybėje jau 
susikaupė tiek, kad ne tik matome, 
bet į jas rodo užsienis. Septyniolik
tus nepriklausomybės metus einan
čią antrąją Lietuvos Respubliką 
tebevaldo ir turtuose tarpsta išlikusi 
okupacinės šalies partinė nomen
klatūra, tautiniu pagrindu atkurtoje 
valstybėje aukštus postus užima 
rusai, valstybės reikalus tvarko 
mažaraštis chlestakovas iš Archan
gelsko, kultūros - Lietuvos kultūrą 
pažįstąs iš „Kalvio Ignoto teisybės" 
autoriaus, rusas, valstybės saugumu 
ir užsienio reikalais rūpinasi buvę 
kagėbistai rezervistai. O štai šalinti 
negerovės nesiseka, nes trūksta po
litinės valios. 

Prezidents Valdas Adamkus me
tiniame pranešime pažymėjo, kad 
jau septinti metai kalbama apie 
valstybės politikų etikos kodeksą, 
tačiau Seimui trūksta politinės 
valios jį priimti. Kad toks kodeksas 
tikrai reikalingas, matome iš poli
tikų nuostatos pripažinti tik teisinę, 
nepaisant moralinės, atsakomybę. 
Teisės aktai nevertina ir negali ver
tinti visų moralės bei etikos normų, 
visų bendražmogiškųjų vertybių. 
Todėl politikams taikyti kiti, aukš
tesni reiklavimai, atspindintys ir tai, 
ko nenumato įstatymai. 

Valia yra psichinė galia, pa
sireiškianti sąmoningu veikimu. Ji 
gali būti gera, bloga, gali valios ir 
nebūti. Valios nebuvimas - beva-
lystė - dažniausiai randasi iš blogo 
auklėjimo, o neveiklumas, pasi
reiškiantis interesų, siekių, valingos 
veiklos išnykimu, laikomas liga -
abulija. Abulijos gydymu rūpinasi 
psichiatrai, bevalystę iš blogo auk
lėjimo, kurį per okupaciją patyrė 
dauguma dabartinių politikų, savi
ugdos būdu turi šalinti patys poli
tikai arba juos atitinkamu būdu 
paveikianti visuomenė. 

Negerovėms aiškintis steigia
mos įvairios komisijos. Jei suver-
tume Seimo, Vyriausybės, Vyriau
sios rinkimų bei kitokias komisijas į 
vėrinį gautume, Gineso knygos ver
tus karolius. Tik nei grožio, nei nau
dos iš tų karolių nebūtų, todėl niekas 
komisijoms rimtesnio dėmesio ir 

neberado. Atkreipdamas dėmesį į 
Seimo komisijas, Algimantas Šin-
deikis rašo („Veidas", 2005 11 10, Nr. 
45), kad dauguma jų išsiskirsto 
nieko nenuveikusios ir niekaip nepa
keitusios šalies politinės aplinkos, 
todėl šių komisijų veiklą-narplionę 
prilygina realybės šou. Ar iš tikrųjų 
komisijoms keliami uždaviniai yra 
tokie sunkūs, ar komisijų nariai neį
galūs juos spręsti, kad jų veiklą jau 
nusveria „Dviračio šou"? Tikėtina, 
kad - nei viena, nei kita. 

Seimui jau eina septyniolikti 
metai, daugelis Seimo narių jau 
spėjo praplikti ar pražilti, regis, 
turėjo politinės išminties, galių ir 
valios įgyti. Tačiau jiems pastangų 
tik dideliems užmojams užtenka, 
kirčiui kažko pritrūksta. Galių ar 
valios? Politiniu išprusimu, verty
bine mąstysena, idealų ar interesų 
siekiais Seimas margesnis už genį, 
tačiau galių konstitucija jam suteikė 
pakankamai. O valios veikti valsty
bingumo link kažkodėl - tikras sty
gius. Tūnojimas bei veiklos regimy
bės kurpimas valstybę veda į nebūtį. 
Kasdieniniai skandalingi įvykiai, 
liudijantys Valstybės niekinimo, 
skurdinimo ir net tyčiojimosi iš jos 
faktus, yra ne kas kita, o valstybės 
stūmimas nebūties link. 

Dainuojanti revoliucija atvedė į 
išsivadavimą iš okupacijos, į Ne
priklausomybę. Tačiau, pasinaudo
jusi demokratijos ydomis ir grima
somis, valdžioje liko okupacinė bol
ševikinė partinė nomenklatūra, kuri 
suvešėjo visu „grožiu", tarpsta tur
tuose, piniguose ir malonumuose 
baudžiauninkų sąskaita, begėdiškai 
parazituoja ant neatsigaunančio 
tautos kūno. Visuomenėje jau ne 
juokais ištariama nuostata, kad 
revoliuciją reikia pradėti iš pradžių, 
nes pradžia nebuvo gerai padaryta. 
Ir jau - ne dainomis... 

Jei valdžia elgiasi nedorai, su
daro sąlygas tarpti tik turtingie
siems, o vargšus palieka likimo va
liai, piliečiai įgyja teisę valdžią 
pašalinti ne tik teisinėmis priemo
nėmis, bet ir jėga. 

Susimąstymui laiko neliko. Val
džių ne tik bloga valia, bet ir vie
nodai žalinga bevalystė, pasiekė 
kritinę ribą. 

Kilniam lietuviui 

AtA 
dipl. inž. GEDIMINUI BISKIUI 

užbaigus žemiškąją kelionę, giliai liūdinčias žmoną 
dr. BIRUTĘ ir dukrą GAILUTĘ, brolienę dr. MEI
LUTĘ, nuoširdžiausiai užjaučiu ir dalinuos jų skaus
mu maldoje. 

Stasė Semėnienė 

JĮĮ:.;;.Į;ĮW; 

Margumynai mmmmmmmms 

CIZIONŲ KAIME PASTEBĖTAS 
PELIKANAS 

Alytaus rajono Pivašiūnų se
niūnijos gyventojus nustebino ne
įprastas svečias iš Pietų - drauge su 
gandrais į Čižiūnų kaimą vasaroti 
atskridęs pelikanas. Kaip skelbia 
laikraštis „Alytaus naujienos", apie 
tai, kad šis Europoje saugomas 
paukštis atsidūrė Čižiūnuose, Aly
taus apskrities valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkui 
Romui Černiauskui savaitgalį pra
nešė paskambinę kaimo gyventojai. 

„Maniau, kad žmonės netikėtą 
svečią supainiojo su kitais paukš
čiais, pavyzdžiui, su kormoranais", -
sakė jis. 

Tačiau nuvykę į kaimą vete
rinarijos specialistai įsitikino, kad 
Čižiūnų kaimo gyventojų šnekos -
ne pramanas. 

Pranešama, jog pelikanas su 
gandrais minėtame Pivašiūnų se
niūnijos kaime pasirodė praėjusios 
savaitės viduryje. Vėliau pelikanas 
atėjo į Stumbrų sodybą, o jį įsileido į 
priesvirnį. 

Žmonės, bijodami, kad atkly
dėlis nesušaltų ar nenustiptų iš 
bado, kreipėsi į Alytaus apskrities 
valstybinę maisto ir veterinarijos 
tarnybą. Pas Stumbrus apsilankę 
apskrities valstybinės maisto ir ve
terinarijos tarnybos Gyvūnų svei
katingumo skyriaus vedėjas Juozas 
Šukevičius ir veterinarijos gydytojas 
gyvūnų globai Bronius Šimkus 
Europoje saugomą paukštį parsivežė 
į tarnybą. 

Skelbiama, jog pelikanui buvo 
nupirkta šviežių strimelių, pastaty
tas kibiras vandens, patalpoje įjung
ta speciali šildymo lempa. Beje, 
paukštis nėra baikštus - leidžiasi 
glostomas ir kilnojamas. 

m 
Apskrities valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos specialistai iš 
pelikano paėmė kraujo „Alytaus 
naujienoms" Žuvinto biosferos rezer
vato direktorius Arūnas Pranaitis 
sakė, jog jo bei veterinarijos specia
listų manymu, priglaustasis pelika
nas priskirtinas rožinių pelikanų 
rūšiai. Pasak specialistų, neatmeta
ma galimybė, jog sparnuotis pabėgo 
iš kokio nors Europos zoologijos sodo 
ir Lietuvą pasiekė drauge su par
skrendančiais gandrais. 

Tačiau tokia tikimybė nėra di
delė, turint galvoje dėl paukščių gri
po sustiprintą sparnuočių priežiūrą 
soduose. 

Tikėtina, kad pelikanas pake
liui susitiko su Centrinėje ir Šiaurės 
Afrikoje žiemojusiais gandrais ir 
drauge su jais pasiekė Lietuvą. Pa
sak A. Pranaičio, sprendžiant iš 
plunksnų, tai jaunas paukštis. Anot 
Žuvinto biosferos rezervato direk
toriaus, didžiausios pelikanų bu
veinės yra Kaspijos, Juodosios ir 
Viduržemio jūrų pakrantėse, šių 
paukščių į Lietuvą užklysta labai 
retai. Per pastaruosius 20 metų tik 
du kartus teko regėti po vieną pro 
Žuvinto rezervatą skrendantį peli
kaną. 

(Elta) 
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APYLINKĖSE 

• A. a. Vytas Demereckis mirė 
balandžio 26 d. Gyveno Eagle River, 
WI. 

• 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. 

•Ba landž io 30 d. 3 vai. p.p. Mor
ton gimnazijos auditorijoje, 2401 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL, Lietuvių 
operos pastatymas Vytauto Klovos 
„Pilėnai". Į operos „Pilėnai" spek
taklį veš autobusai. Iš Marąuette 
Park autobusas išvažiuos 1:15 vai. 
p.p. nuo parapijos bažnyčios. 1:30 
vai. p.p. autobusas sustos prie 
Brighton Park bažnyčios. Bilietus 
kelionei galite užsisakyti „Sekly
čioje", tel. 773-476-2655. Nuo PLC 
autobusas išvyks 1:30 vai. p.p. 
Vietas užsisakyti tel. 630-968-0184 
arba 630-243-0791. Bilietų kasa 
Morton gimnazijos vestibiulyje, 
2401 S. Austin Blvd., Cicero, šį sek
madienį bus atidaryta nuo 1 vai. p.p. 
iki spektaklio pradžios 3 vai. p.p. 
Lietuvių operos valdybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus pabrėžia, 
kad spektaklis prasidės punktualiai. 
Tel. pasiteiravimui: 773-925-6193 
(Vaclovas Momkus). 

•Nijolė Lucia plaukų salonas, 
5955 W. 87th Street, Oak Lawn, IL, 
yra „Grožio ir sveikatingumo die
nos", kuri ruošiama balandžio 30 d. 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p., rėmėjas. 
Galėsite pasidaryti šukuoseną, ma
nikiūrą, masažą, veido odos valymą, 
makiažą. Už 20 min. patarnavimą 
— 25 dol. Jus aptarnaus profesio
nalės. Vaišinsime šampanu ir už
kandžiais. Kviečiame užsirašyti iš 
anksto tel. 708-422-5799. Visas pel
nas bus skirtas Lithuanian Mercy 
Lift, krūties vėžio diagnostikos prog
ramai — mamogramų apmokėjimui. 

•Gegužės 5 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks dailininko Ernesto 
Žvaigždino 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 imigracinės teisės 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. 

• L i e t u v i ų dailės muziejus PLC, 
14911 127th Street, Lemont, gegu
žės 6 d. nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. kvie
čia atvykti į Nijolės Banienės paro
dos „Gėlių simfonija" atidarymą. 
Paroda tęsis iki gegužės 28 d. Šešta
dieniais ir sekmadieniais muziejų 
galite aplankyti nuo 11 vai. r. iki 2 
vai. p.p. 

• G e g u ž ė s 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 Lietu
vos: Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos kari
nis atašė JAV ir Kanadai pik. ltn. Ro
landas Petkevičius, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas Juozas Širvinskas ir 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Gegužės 6 d., šešta
dienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. Bus 
skani vakarienė, šokiai, veiks baras. 
Kviečiame visus dalyvauti. Auka 25 
dol. Vietas galite užsisakyti pas
kambinę tel. 773-434-3713. 

• Š v . Mišios už a. a. dr. Alfredo 
Stanevičių, „Ąžuolyno" lietuvių šo
kių grupės vadovą Montevideo, 
Urugvajuje, bus aukojamos gegužės 
7 d., sekmadienį, 10:30 vai. r. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio
je. Buvę „Ąžuolyno" šokėjai malo
niai kviečia visus pasimelsti už A. 
Stanevičiaus sielą. 

•Pa la imintojo 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. 

• G e g u ž ė s 7 d., sekmadienį, 7:30 
vai. v. kviečiame į neeilinį koncertą. 
Ansamblis „Dainava" (vadovas Da
rius Polikaitis) ir „DuPage Chorale" 
(vadovas Lee Kesselman) atliks J. 
Brahms „Ein Deutsches Reąuiem" 
(vokiečių kalba) ir M. K Čiurlionio 
„De Profundis" (lietuvių kalba). 
Koncerte dalyvaus apie 200 choristų 
ir simfoninis orkestras. Koncertas 
vyks McAninch Arts Center, Colle-
ge of DuPage, 425 Fawell Blvd., 
Glen Ellyn, IL. Tel. pasiteiravimui: 
630-942-4000. 

• J A V LB XVIII tarybos rinki
mai Brighton Park vyks gegužės 7 ir 
14 dienomis nuo 9 vai. r iki 12 vai. 
p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Norintieji 
balsuoti paštu, prašome skambinti 
Rinkimų komisijos pirmininkei Sa
lomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. 
Jums bus atsiunčiami vokai su bal
savimo lapeliais. Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave, Chicago, 
rinkimai vyks gegužės 6-7 ir gegu
žės 13-14 dienomis. Šeštadieniais 
budėsime nuo 8:30 vai. r. iki 10:30 
vai. v. ir nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. 
p.p. mokykloje, sekmadieniais nuo 
10 vai. r. iki 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro kavinėje. 

Dėmesio! Dėmesio! Laikas balsuoti! 
Pranešame, kad JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII tarybos rinki

mai vyks visą gegužės mėnesį. Kandidatai jau paskelbti ir laukia Jūsų 
balsų. Balsuojama apylinkėse asmeniškai arba paštu. Jei nežinote 
kuriai apylinkei priklausote, siųskite savo vardą, pavardę ir adresą JAV 
LB Vyriausiai Rinkimų komisijai: 84-14 89th Street, Woodhaven, NY 
11421-1322, ir ji perduos informaciją atitinkamai apylinkei, iš kurios 
gausite balsavimo informaciją su balsavimo kortele. Dar ne vėlu, 
pasiruoškite ir balsuokite! 

Kiekvienas lietuvių kilmės žmogus, įskaitant nelietuvius sutuok
tinius, sulaukęs 18 m., turi teisę ir privilegiją balsuoti. Parodykime gau
siu balsavimu, kad lietuviai vieningai stoja petys į petį ir, kaip kadaise 
Baltijos kely, tiesia ranką vienas kitam. Daugiau informacijos apie 
rinkimus ir kandidatų sąrašus rasite JAV LB tinklalapyje: 

www. lietuviu-bendruomene.org 

Vida J ankausk ienė 
JAV LB Vyriausiosios Rinkimų komisijos pirmininkė 
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Gegužės 2 0 d . 6:30 va i . v. Jaunimo c e n t r e 
vyks Šiaulių muzikos ansamblio „Saulė" ir 

Čikagos lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Suktinis" koncertas. 
Kviečiame visus atvykti į šį nuotaikingą vakarą. 

Tel. pasiteiravimui: 874-630-9388. 

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

•Rašytojos Julijos Švabaitės-
Gylienės knygos „Draugų laivelis" 
sutiktuvės įvyks gegužės 19 d., 
penktadienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės 
muziejuje PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Rengia Lietuvių 
rašytojų draugija. 

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

• 

http://lietuviu-bendruomene.org



