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Rusai perspėja apie Kremliaus keliamas grėsmes

Jevgenij Kiseliov

Oigos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) —
Vilniuje viešintys trys žinomi Rusi
jos intelektualai ir žurnalistai itin
skeptiškai atsiliepė apie d a b a r t i n ę
Kremliaus administraciją ir pesimis-

tiškai įvertino šalies ateitį, perspėdami apie grėsmes demokratijai ša
lyje ir k a i m y n a m s .
Į t a r p t a u t i n į forumą „Vilniaus
konferencija 2006: B e n d r a vizija

Ispanijos lietuviai galės legalizuotis
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) —
Dar keturios Europos Sąjungos (ES)
senbuvės — Ispanija, Portugalija,
Graikija ir Suomija — atvėrė darbo
rinkos vartus naujokėms.
Labiausiai ši žinia pradžiugino
vieną gausiausių Ispanijos lietuvių
bendruomenę. Dalis tautiečių šioje
šalyje iki šiol dirbo nelegaliai. D a b a r
jiems pakaks gauti socialinio d r a u d i 
mo dokumentus ir taip legalizuotis,
rašo „Lietuvos rytas".
Ispanijoje gyvenantys lietuviai
džiaugiasi, kad nuo šiol gauti darbo
leidimą bus itin paprasta.
„Pakaks lietuviško paso ir darbo

sutarties. Per porą dienų bus įma
noma sutvarkyti visus dokumentus",
— teigė Ispanijos Katalonijos regio
no lietuvių bendruomenės pirminin
kas R a i m u n d a s Michnevičius.
P a s a k jo, iki šiol lietuviams dar
bo leidimų tekdavo laukti iki dvejų
metų: „Visa leidimų išdavimo pro
cedūra buvo labai sudėtinga, todėl
dalis pasirinko nelegalaus darbinin
ko kelią".
Socialinės apsaugos i r darbo
ministerijos valstybės sekretorius
R i m a n t a s Kairelis mano, kad visi,
kurie ketino išvažiuoti dirbti į Is
paniją, tai j a u padarė.

Vakarų p o l i t i k a Rytų atžvilgiu:
antirusiška a r „ a n t i p u t i n i š k a " ?
^^mmHą
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Eltos nuotr

lis Zingeris akcentavo Europos Są
jungos i r transatlantinės bendruo
menės atsakomybę dėl demokratijos
procesų
N u k e l t a į 6 psl.

'Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) —
Seimo pirmininko Viktoro Muntiano
p a s i t r a u k i m a s iš Darbo partijos
(DP) tik į naudą pačiai partijai, tei
gia DP vadovas Viktoras Uspaski
chas.
„Aš manau, kad Darbo partija
tik sustiprės pasitraukus pagrindi
niam intrigantui", — komentuoda
mas V. Muntiano pasitraukimą iš
partijos sakė V. Uspaskichas.
K a r t u V. Uspaskichas teigia
„dovanojantis" V. Muntianui Seimo
pirmininko postą.
„Čia visos Seimo sudėties klau
simas, ne mano. Mano asmenine
nuomone, kaip dovana V. Mun
tianui, todėl, kad jis pasitraukė iš
partijos, gali būti paliktas Seimo
pirmininko postas", — sakė V. Us
paskichas.
J i s teigė, jog Darbo partija kol
kas nesvarstė, ar siūlys keisti Seimo
pirmininką, į kurį patys „darbiečiai"
vos prieš kelias savaites buvo dele
gavę V. Muntianą.
DP vadovas pripažino, jog susi
dariusi padėtis dėl Seimo pirminin
ko posto „įdomi", tačiau pabrėžė, jog
šį klausimą turėtų spręsti pats Sei
mas.
Valdančiosios trijų partijų koali
cijos sutartis,
Nukelta į 6 psl.

Lietuvių telkiniuose.
Ar tikrai svarbu balsuoti.
Kuo gyvas Lietuvos
Sąjūdis.
Pristatyta nauja euro
įvedimo plano redakcija.
Kelios pastabos apie
realybę ir lūkesčius.
„Gėlių simfonija"
Lietuvių dailės muziejuje.
Renginių kalendorius.
Kviečiame į „Draugo"
svetainę.
Arkivysk. Mečislovas
Reinys ir Adelė Dirsytė.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.728 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Vilniaus konferencijos emblema

V. Uspaskichas:
V. Muntiano
pasitraukimas
sustiprins
partiją

džios.
„Jie pabandys kažką sulipdyti,
gal prijungs Baltarusiją, lyg sukurs
naują valstybę, nauji rinkimai, vėl
išrinks V. Putin", — pesimistiškai
prognozavo Rusijos atstovas.
Taip pat į konferenciją atvykęs
Strateginių studijų centro direkto
rius Andrėj Piontkovskij sakė neno
rintis būti toks pesimistiškas, nors
pripažino neturintis iliuzijų dėl V.
Putin režimo.
Nukelta į 6 psl.

DELA

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) — Į
nevyriausybininkų konferenciją Vil
niuje susirinkę žinomi politologai,
diplomatai ir visuomenės veikėjai
diskutuoja, kokia turi būti t r a n s a t 
lantinės bendrijos politika Rytų a t 
žvilgiu.
Tarptautinės
konferencijos
„Bendra vizija bendrai kaimynystei"
dienomis surengtame nevyriausybi
nių organizacijų forume kalbėta apie
demokratijos ateitį Ukrainoje, K a u 
kazo valstybėse Gruzijoje, Armėni
joje ir Azerbaidžane, demokratijos
problemų turinčiose Rusijoje ir Bal
tarusijoje.
Seimo narys, Lietuvoje veikian
čios tarptautinės istorinio teisingu
mo komisijos pirmininkas E m a n u e -

bendrai kaimynystei" atvykęs Rusi
jos valstybinio humanitarinių moks
lų universiteto direktorius Jurij Afanasjev sakė žurnalistams, kad norė
tų ne taip pesimistiškai vertinti si
tuaciją šalyje.
„Aš su malonumu užsikabinčiau
už ko nors, kas man suteiktų pa
grindo optimizmui. Bet kai ieškai,
už ko galima užsikabinti, kad ne
taip niūru būtų žiūrėti į ateitį, gaila,
bet nėra, a r beveik nieko nėra", —
kalbėjo J. Afanasjev.
Jis apgailestavo, kad Rusijoje ne
tik nėra opozicijos dabartiniam reži
mui, bet apskritai yra sunaikintas
politinis gyvenimas.
Anot J. Afanasjev, šalį valdo
„įvairios korporacijos", o politikos
technologai „lipdo muliažus — Dū
mą, partijas, teismus, rinkimų siste
mą, gėrisi šiais muliažais ir pateikia
juos kaip demokratijos, pilietinės vi
suomenės institucijas".
J i s nemano, kad 2008 metais,
kai numatyti Rusijos prezidento rin
kimai, dabartinis šalies vadovas
Vladimir Putin pasitrauks iš vai-
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LIETUVtŲ TELKINIAI
SANTA MONICA, CA

LIETUVIŲ JAUNIMO KLUBO
PERGALĖS
„MINTIES ODISĖJOS"
KONKURSUOSE
Trečią kartą „Minties odisėjos"
(Odyssey of the Mind) konkurse
pasirodo Santa Monica Lietuvių jau
nimo klubas. Komanda beveik nesi
keičia, ją sudaro septyni, šiais me
tais jau paaugę, 8-9 metų trečiosketvirtos klasės mokiniai. Visi gra
žiai kalba lietuviškai, beveik visi
lanko Los Angeles Šv. Kazimiero
šeštadieninę lituanistinę mokyklą.
Šių metų komandą sudaro: Austė
Eigirdaitė, Lukas Remeika, Eglė
Urbonaitė, Andrius Vaitkevičius,
Kristina Pečiulytė, Gerda Matulaitė,
Alytė Ruplėnaitė. Jau treji metai
komandai vadovauja muzikė Auk
suolė Jackūnaitė, kuri šią veiklą
pradėjo prieš dešimt metų Lietuvoje.
Su penkiomis komandomis ji dalyva
vo Europos varžybose. Tris kartus su
pačios paruoštais vaikais Auksuolė
atstovavo Lietuvai pasaulio konkur
suose. Su komanda dirbti šiais me
tais padėjo Indraja Šulcaitė. Ji yra
aktyvi Los Angeles dramos sambūrio
dalyvė, Šv. Kazimiero šeštadieninės
lituanistinės mokyklos mokytoja.
Kovo 11 dieną Pasadena Marshall mokykloje vyko Los Angeles
regioninės „Minties odisėjos" varžy
bos. Trečią kartą Santa Monica Lie
tuvių jaunimo klubo komanda savo
amžiaus grupėje laimėjo pirmą vie
tą. Todėl trečią kartą komanda gavo
teisę dalyvauti California „Minties
odisėjos" konkurse, kuris šiais me
tais vyko balandžio 1 dieną valstijos
sostinėje Sacramento. Iš 18 besivar
žančių komandų santamonikiečiai
užėmė antrą vietą. Pagal „Minties
odisėjos" taisykles, dvi pirmąsias
vietas laimėjusieji dalyvauja pasau
lio turnyre, kuris paprastai vyksta
jvairiose JAV valstijose. Komanda
jau dalyvavo pasaulio finalinėse var
žybose 2004 metais Washington, DC.
Ir štai vėl komandos dalyviai, jų tė
veliai bei vadovai džiaugiasi didžiu

darbo įvertinimu ir ruošiasi atsakin
goms varžyboms — pasaulio finalui.
„Minties odisėja" — tai tarp
tautinė kūrybiškumo ugdymo, moko
moji jaunimo programa, skatinanti
lavinti mąstymą, vaizduotę ir vaikų
kūrybą. Ją sukūrė lietuvių kilmės
amerikietis, New Jersey universiteto
profesorius dr. Sam Micklus. Jau 27
metai pagal šią programą kūry
biškumo mokosi tūkstančiai vaikų ir
jaunimo. Šiais metais pasaulio
varžybose dalyvauja 25 valstybių
komandos.
„Minties odisėjos" komanda su
daroma iš 5—7 narių pagal amžių.
Paprastai rugsėjo mėnesį ji gauna
penkias gana sudėtingas užduotis,
kurias sukuria New Jersey valstijoje
veikianti organizacija „Creative
Competitions INC". Pasirinkusi
vieną iš jų, komanda per šešis mėne
sius turi surasti kūrybišką užduoties
sprendimą, sukurti scenarijų, per
sonažus, dekoracijas, kostiumus ir
konkursui suvaidinti ne ilgesnį kaip
8 minučių teatralizuotą vaidinimą.
Konkurso metu gaunama dar viena,
vadinama spontaninė, užduotis,
kurią vaikai sprendžia be išanks
tinio pasirengimo. Čia gali būti įvai
rių struktūrų montavimas iš šiau
delių, popieriaus, namų apyvokos
daiktų ir kita. Abi užduotys verti
namos taškais, juos susumavus, nus
tatoma laimėta vieta. Vertinimo
komisija susideda iš penkių specia
liai paruoštų teisėjų.
Sunkiausias ir ilgiausiai trun
kantis darbas — gerai suprasti už
duotį, kurioje paprastai daug neži
nomųjų ir mįslių. Šiais metais jos
visos buvo nelengvos, komandai pa
sirodė patraukliausias „Džiunglių
žmogus" (Jungle Bloke). Iš pasiūlytų
Afrikos, Indijos ir Pietų Amerikos
džiunglių buvo pasirinktos Amazo
nės. Po to prasidėjo kūrybinis dar-
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Santa Monica lietuvių jaunimo klubas, laimėjęs II vietą California „Minties odi
sėjos" varžybose š.m. balandžio 1 d. Priekyje klūpo — Austė Eigirdaitė; iš kairės:
Gerda Matulaitė, Andrius Vaitkevičius, vadovė Auksuolė Jackūnaitė, Eglė
Urbonaitė, Alytė Ruplėnaitė ir Kristina Pečiulytė.

bas, kur duodama daug laisvės, ta
čiau nemažai ir apribojimų. Yra du
privalomi veikėjai: vienas iš jų žmo
gus, kuris turi įrodyti, kad moka
kalbėti su gyvūnais, kitas — gyvū
nas. Reikėjo sukurti ir atlikti
dainelę ir šokį. Dekoracijos ir kostiu
mai turėjo būti pagaminti pačių
vaikų iš įvairių pigių medžiagų ir jų
kaina neturi viršyti 125 dolerių.
Galima buvo naudoti tik muzikos
instrumentą, kompiuterį.
Nemažai padirbėjusi, komanda
išstudijavo Amazonės džiunglių
augmeniją ir gyvūniją, sukūrė per
sonažus ir vaidinimo siužetą.
Tai žaismingas spektaklis apie
tai, kaip ateities žmogus išgelbsti
džiūstančias džiungles ir padeda jų
gyvūnams. Gamta nelieka skolinga.
Saulės, vandens ir elektrinio ungu
rio energija padeda pakilti į dangų
vaikų sukurtam kosminiam laivui.
Veiksmas vyksta Amazonės
džiunglėse XXII amžiuje. Iš Satur
no planetos atskrenda kosminis
laivas. Tuo metu džiunglėse siautėja
gamtos stichija. Kadangi Debesų
Vagys pavogė Lietaus Debesį ir
džiunglės išdžiūvo, atmosferoje susi
formavo audros ir žaibai. Patekęs į
juos, kosminis laivas nukrenta ant
žemės, ir iš jo iškrenta Žvaigždžių
Gaudytoja. Ji pataiko tiesiai į gy
vatės Anakondos lizdą ir todėl iš
lieka gyva. Bet greitai pasirodo Ana
konda ir nori Žvaigždžių Gaudytoją
suryti. Tačiau ši turi kepurėje įmon
tuotą mygtuką, kurio pagalba gali
susikalbėti su gyvurra-rsr -Gyvatė
papasakoja, kad Debesų Vagys pa
vogė Lietaus Debesį, todėl nėra van
dens, džiunglės išdžiūvo ir labai
sunku Amazonės gyvūnams. Žvaigž
džių Gaudytoja pažada padėti ir
išeina ieškoti Debesų Vagių bei gel
bėti džiungles.
Scenoje pasirodo Debesų Vagys.
Jie dainuoja dainelę, kad yra labai
laimingi, pavogę Lietaus Debesį, nes
jį pardavę, gaus daug pinigų ir bus
turtingi. Tačiau džiaugsmas neilgas,
Žvaigždžių Gaudytoja susiurbia De-.
besu Vagis į siurblį, išlaisvina Lie
taus Debesį ir net patręšia džiungles
kaktuso sultimis.
Atgyja džiunglių augmenija ir
gyvUnija. •-•ižiunglės sužaliuoja. At
.-iL'auna
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šoka indėnų šokį. Pasirodžiusią
Žvaigždžių Gaudytoją indėnai pa
gauna ir suriša. Tačiau ji į pagalbą
pasikviečia Anakonda.
Nukelta j 9 psl.
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KUO GYVAS
LIETUVOS SĄJŪDIS
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
2006 m. balandžio 22 d. Vilniuje
įvyko Lietuvos Sąjūdžio konferenci
ja. Į ją atvyko garbingi svečiai —
Čečėnijos (Ičkerijos) prezidento Dž.
Dudajev našlė Ala Dudajev, Čečė
nijos atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva, Lietuvos Sąjūdžio garbės pir
mininkas prof. Vytautas Landsber
gis, Europos Sąjungos Parlamento
narė dr. Margarita Starkevičiūtė,
monsinjoras Alfonsas Svarinskas,
kuris vadovavo bendrai maldai.
Po maldos, sugiedojus tautinę
giesmę, konferenciją atidarė Sąjū
džio pirmininkas, Lietuvos Seimo
narys Rytis Kupčinskas, kuris vedė
konferenciją kartu su Lietuvos Lais
vės Kovų Sąjūdžio valdybos pirmi
ninku Jonu Buroku.
R. Kupčinskas, savo įžanginia
me žodyje, prisimindamas, kaip
Sąjūdis pakėlė tautą į laisvės kovą
ir atvedė į nepriklausomybę 1990
metų kovo 11 d. per Nepriklauso
mybės atstatymo aktą, tuomet iš
kelto tikslo dar negali laikyti visiš
kai užbaigtu nei istoriškai, nei poli
tiškai, nes tarptautinė situacija Lie
tuvai toli gražu nėra palanki. SSRS
teises paveldėjusi Rusija šią situaci
ją nuolat siekia rezervuoti ir per
tvarkyti savo naudai, puoselėdama
senąsias imperines užmačias ir tebe
laikydama Baltijos valstybes savo
tariama nuosavybe. Toms užma
čioms pasipriešinti galima tik tuo
atveju, sakė kalbėtojas, kai tauta
yra stiprios krikščioniškoms dvasios.
Pagrindinis mūsų naujų priešų
siekis — padaryti mūsų valstybę
neįgalia, o tam patikimiausias įran
kis yra sunaikinti tautos moralę.
Aktualiausios nūdienos problemos
yra emigracija, skurdas, girtuok
lystė ir kiti moralės skauduliai. Mes
esame nedidelė tauta, didžiųjų tautų
apsuptyje. Ne visada mažos tautos
nuo tokios kaiminystės nukenčia,
bet tais atvejais, kai yra sukauptas
skaudus patyrimas, tenka atidžiai
stebėti, kad didžiosios savo didybės
nekauptų mažųjų sąskaita. Mums
svarbu ne tik kitus įtikinti, bet ir
patiems įtikėti, kad nesame maži
savo dvasia. Priešingu atveju nega
lime tikėtis nei sėkmės savo valsty
bės kūrime, nei geresnio gyvenimo
apskritai.
Deja, jeigu tautoje yra nemaža
žmonių, kurie supranta tautai iški
lusias problemas, tai valdžioje tokių
žmonių kaskart tampa vis mažiau.
Nuostabą kelia pastaruoju melu iš
kilę aikštėn netikėti precedentai,
kai vienu atveju lygių, galimybių
kontroliere nubaudė Klaipėdos ra
jono savivaldybės tarnautoją už tai,
kad mokyklos pašonėje neleido eks
ponuoti fotoparodos, vaizduojančios
„meniškus" gėjų ir lesbiečių gyveni
mo momentus, o kitu atveju — kai
lietuviško ginklo kūrėjas, tautai
nusipelnęs išradėjas buvo apkaltin
tas nelegalia ginklų prekyba. Už
sienio šalyse tokiems išradėjams
būna sudaromos visos sąlygos vai
singai dirbti, kai kuriose valstybėse
tokie žmonės yra paimami valstybės
globon, o Lietuvoje jie žlugdomi ir
kišami į kalėjimus..
Jaunosios kartos auklėjimas
patriotine, tautine dvasia apskritai
yra pamirštas. Dar prieš keletą
metų buvo paruošta ir priimta tau

tinės mokyklos programa, tačiau
šiandien ji yra išguita ir iš mokyklų,
ir iš savivaldybių, ir iš gyvenimo.
Jos nėra. Vietoje jos paistoma apie
pilietinę visuomenę, tarsi pilietinė
visuomenė yra aukštesnės visuo
menės formacija už tautą. Nejaugi
lietuvių tauta nebenori gyvuoti?
Mons. A. Svarinskas savo kal
boje vaizdingai papasakojo apie lie
tuvių tautos ir Lietuvos Katalikų
Bažnyčios ryšius. Sovietinis okupan
tas prieš Bažnyčią kovojo aštrų ide
ologinį karą, kadangi ji vienintelė
galėjo vairuoti tautos kovą už savo
egzistenciją. Okupantas Bažnyčią
vaizdavosi svarbiausiu priešu, nes
jis negalėjo įgyvendinti savo užma
čių mus nutautinti. Sovietinis oku
pantas perėmė iš senovės romėnų
nuostatą, skelbiančią, jog žmogus
žmogui — vilkas. „Homo homini
lupus est!" — skelbė jie okupacinę
išmintį, pagardindami ją lotynišku
sakiniu.
Monsinjoras sakė, jog mes ne
norime istorijos, siūtos nešvariais
siūlais. Šv. Paulius mums sako, jog
mes neturime žemiškojo miesto, o
ieškome dangiškojo. Dievas mus
myli, ir mes turime užsitarnauti Jo
meilę. Mes privalome įsiklausyti į
Apvaizdos norus, kurie puoselėjami
mūsų atžvilgiu, ir pagal tai gyventi.
Mes neturime užmiršti, jog Lietuvoje
pirmąsias mokslo įstaigas įsteigė
Bažnyčia.
Dabar Lietuvoje nebeliko Dievo.
Prieš II pasaulinį karą lietuviai buvo
dora tauta. Negirdėtas dalykas Lie
tuvos kaime buvo įsitaisyti spynas
ir, išeinant iš namų į lauką dirbti,
jas užrakinti raktu. Dabar nebegelbsti nei grotos, nei spynos, vagims
laisvė. Tad ar yra ko stebėtis, kad
pas mus priviso tiek vagių? Vien
tik milijonierių per 16 nepriklau
somybės metų Lietuvoje priviso net
800. O iš kur jie atsirado, — ar iš
savo sąžiningo darbo?
Lietuvoje turime 14,000—16,000
kalinių. Per 10 metų jiems valstybė
išleidžia 3 milijardus litų. Nejaugi
valstybė neranda, kur juos panaudo
ti protingiau, padaryti taip, kad
žmonių nereikėtų sodinti į kalėji
mus? Ne, pas mus skundžiamasi, jog
kalėjimuose vietų katastrofiškai
trūksta, kad reikia statyti naujus
kalėjimus. Toks mūsų progresas...
Tikiu, sakė monsinjoras, kad
vardan tų, kurie žuvo už mūsų visų
laisvę, kurie sudėjo savo kančią ant
Tėvynės aukuro, Dievas pasigailės
mūsų tautos. Svarbiausias mūsų
uždavinys yra pasirūpinti, kad
Dievas mūsų neapkaltintų, kai mes
3tosime Jo akivaizdon. O juk kiek
vienas būsime paklaustas: o ką tu
dėl manęs padarei?
J. Burokas sakė: mūsų gretos
retėja. Tie, kam rūpi tautos ateitis,
pasitraukia Anapilin. O tautos pa
dėtis sunki. Turime nepriklausomą,
laisvą spaudą, radiją, televiziją, bet
neturime tokių, kurioms rūpėtų
tautos savastis, kur būtų gvildena
mos svarbios ar juo labiau tautai
skaudžios temos. Lietuvoje atsiran
da ir konsoliduojasi tautai priešiškos
jėgos, atgyja užvakardieniai so
vietiniai veikėjai, kurie šlovina so
vietinio okupanto vykdytą nutau
tinimo genocido politiką. Negalima
nepaminėti sovietinio raugo polici
joje pagimdytos provokacijos „An
gelo skrydis", sovietinio akademiko
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Ar tikrai svarbu balsuoti
į kartą ne apie atstovų į JAV
Kongresą, Senatą rinkimus,
ne apie žmogų, kurį norė
tume matyti Baltuosiuose rūmuo
se... Net ne apie naujos valdžios
rinkimus Lietuvoje.
Jau kuris laikas mūsų žiniasklaidoje primenama ir raginama
balsuoti: išrinkti savo, t.y lietu
viškosios visuomenės, atstovus į
JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII
Tarybą. Nelabai seniai buvo pa
teiktas visas kandidatuojančių są
rašas. Su kai kuriais ir išsamiau
supažindinta, tad bereikia atlikti
savo „tautinę pareigą" ir pasisa
kyti už tinkamiausius asmenis.
Beje, jie sutinka dirbti Lietuvių
Bendruomenėje be jokio atlygini
mo, savanoriškai, tad galime ne
abejoti, kad jie iš to neturės „nau
dos", tik papildomo darbo.
Jeigu kas nepastebėjo kandi
datų sąrašo, jo neatsimena, arba
apskritai nėra susipažinęs su JAV
LB veikla, paskirtimi, reikalingu
mu, informacijų galima rasti jos
tinklalapyje ir lietuvių, ir anglų
kalba. Kadangi manome, kad vi
siems ta informacija svarbi, šį
kartą priminsime ir LB svetainės
adresą:
www.lithuanian-american.org
wwwJietuviu-bendruoniene.org
Šios savaitės pirmadienį mek
sikiečiai (daugiausia nelegaliai at
vykę į Ameriką) buvo suruošę pro
testo eisenas, reikalaudami teisių
ne tik legaliai pasilikti šiame
krašte, bet taip pat įsigyti JAV
pilietybę. Vienas šūkių, kurį daug
kartų citavo žiniasklaida buvo:
„Šiandien žygiuojame — rytoj bal
suosime!" Tai turėjo priminti
Amerikos politikams, besidairan
tiems į valdžios vietas, kad šie
žmonės už juos nebalsuos, jeigu
nebus patenkinti reikalavimai.
Tačiau sudomino faktas: nors
daugiau kaip 40 proc. legaliai
Amerikoje gyvenančių ir įsigijusių
JAV pilietybę meksikiečių yra
užsiregistravę balsuoti, šią svarbią
piliečio pareigą atlieka tik apie 16
proc. Taigi per daug tikėtis, kad
naujieji piliečiai aktyviai įsilies į
Amerikos politinį gyvenimą — bal
suos rinkimuose arba net kandi
datuos — galimybių nedaug.
Ką šis pavyzdys turi bendra su
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JAV LB XVIII Tarybos rinkimais?
Iš pirmo žvilgsnio — nedaug. Bet
pažvelkime atidžiau.
JAV LB įkurta 1951 m. Ji yra
įsijungusi į visame pasaulyje išsi
blaškiusių lietuvių bendruomeninę
organizaciją: Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę. Tad mus visus, kur
begyventume, jungia ne tik lietu
vybė, bet ir bendra organizacija.
Kiekvieno krašto LB tvarkosi
savarankiškai. Suprantama, di
džiausioji randama Jungtinėse
Valstijose, bet LB veikia ir įvai
riose Europos šalyse, ir Rusijos
platybėse, ir Australijoje, ir Pietų
Amerikoje. Be to, daugėjant nau
jųjų imigrantų iš Lietuvos, LB
kuriasi valstybėse, kur niekuomet
anksčiau neveikė, pvz., Ispanijoje,
Airijoje... Kaip sakydavo mūsų di
dysis poetas Bernardas Brazdžio
nis: „kviečiu lietuvį glaustis prie
lietuvio"... Nors mes kartais tarpu
savyje ir nesutariame, ir pasikepšiojame, bet visgi glaudžiamės prie
savųjų, norime su savaisiais ben
drauti, norime, kad patys ir ypač
mūsų atžalos, nors augančios toli
nuo savo kilmės krašto, pasiliktų
lietuviais. To padaryti pavieniai
neįstengtume (tai pripažįsta ir
didžiausi skeptikai), todėl svarbu
priklausyti organizacijai, kuri rū
pinasi lietuviška veikla, stengiasi
patenkinti mūsų švietimo, religi
nes, socialines, visuomenines, kul
tūrines reikmes. O tai atlieka JAV
LB Krašto valdyba.
Kokia bus šios valdybos su
dėtis, kas jai vadovaus, kas va
dovaus JAV LB Kultūros, Švieti
mo, Religinių, Visuomeninių, So
cialinių reikalų taryboms, prik
lausys nuo mūsų, t.y., visų Ame
rikos lietuvių dalyvavimo JAV LB
XVIII rinkimuose. Juk sakoma:
„Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi".
Kol vyksta balsavimai — o jie vyks
visą gegužės mėnesį — galima
daug ką pakeisti, kai balsai su
skaičiuoti — šaukštai po pietų...
Balsuoti JAV LB Tarybos rin
kimuose — neskausmingas proce
sas. Kiekviena JAV apygarda ir
apylinkė pasirūpina, kad balsuoto
jams būtų patogu ir lengva. Tad
atlikime savo lietuvišką pareigą —
balsuokime! Laiko turime visą
gegužės mėnesį.

Purvinsko knygos, šlovinančios bu niekada to praeityje nebuvo.
vusį sovietinį žemės ūkio ministrą
Kalbėtoja sakė, jog dabar kova
M. Grigaliūną, kuris tos knygos įsiplieskia iš naujo. Kyla į kovą jau
puslapiuose skundėsi, kad „tokia visas Kaukazas, ir ateitis kol kas
puiki kaimo kolektyvizavimo idėja neaiški. Tvirtai galima pasakyti tik
buvo puolama ir stabdoma buržuazi viena, — tautos dar rašo sąskaitą
nių nacionalistinių banditų".
pavergėjams, ji dar neužbaigta.
A. Dudajevą dėkojo Sąjūdžiui už
M. Starkevičiūtė pasakojo
paramą čečėnų tautai. Ji pasakojo, apie Lietuvos atstovavimo keblumus
kaip čečėnų tauta buvo metodiškai Europos Sąjungos institucijose. Ji
naikinama tremtyje. Visi Dž. Duda sakė, jog dirbdama Briuselyje, turi
jev giminaičiai buvo nužudyti. Ta galimybių Lietuvos problemas pa
čiau jauno vaikino širdyje neužgeso matyti iš šalies. Susidaro įspūdis,
meilė savo tautai, ir jis, kai atėjo jog Lietuva nežino ko nori. Mums
laikas tautoms vaduotis iš sovietines reikia gerai pamąstyti ir susigaudyti
nelaisvės, stojo priekinėse savo tau savo noruose. Europarlamentarė sa
tos laisvės kovotojų gretose. Pirma kė, jog jai tenka gana dažnai susi
sis Čečėnų karas buvo laimėtas, ta tikti su naujaisiais emigrantais Lon
čiau Rusijos specialiosios tarnybos done, Vienoje, kitose Europos sos
ilgai stengėsi Dž. Dudajev nužudyti, tinėse. Ji niekada nepraleidžia pro
ir galiausiai joms tai pavyko. Po to gos su jais pasikalbėti, pasidomėti
karas ir čečėnų tautos naikinimas jų lūkesčiais, išsiaiškinti, kuo jie
įsižiebė su nauja jėga. Dabar čečėnų gyvena, kokie jų interesai.
tauta žudoma taip žiauriai, kaip
Nukelta j 4 psl.
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K U O GYVAS
LIETUVOS SĄJŪDIS
Atkelta iš 3 psl.
Visada tenka išgirsti, jog jie iš
Lietuvos išvažiavo ne' vien dėl pi
nigų, Lietuvoje jie neturėjo perspek
tyvų, pasigedo asmens orumo. Kodėl
Lietuvoje nėra to, ką jie r a n d a sve
tur?
Antra vertus, ir Lietuvoje, ir
išvažiavusio svetur jaunimo s u p r a t i 
mas apie gyvenimą k e l i a p a s i 
baisėjimą savo s k u r d u m u , — j i e gali
pakalbėti apie krepšinį, apie. mer
ginas, na, dar apie alų. Tuo j ų su
pratimas bei akiratis ir apsiriboja-.
Ne ką geresnis s u p r a t i m a s ir
valdžios sluoksniuose. S t r a t e g i n i o
planavimo nėra. Jo ir negali būti,
nes Lietuva praktiškai y r a be vy
riausybės — niekas negali progno
zuoti, kokia bus vyriausybė po trijų
— keturių mėnesių! Ir negalima dėl
to kaltinti kokių nors y p a t i n g ų
sąlygų, kuriose mes e s a m e . M e s
turime tokią pačią sistemą k a i p ir
kitos šalys, tik t a sistema Lietuvoje
neveikia arba veikia ne t a i p k a i p
derėtų. Mes nežinome, ko m u m s rei
kės po ketverių, šešerių, po dešim
ties metų.
Austrijos sostinėje šalių minis
trų lygiu vyksta konferencija mok
slo strategijos klausimais. Austrijos
mokslininkų sąraše daug lietuviškų
pavardžių, sakė kalbėtoja. M ū s ų
mokslininkai labai aukštai vertina
mi, jie naudojasi. tokiomis pačiomis
teisėmis ir galimybėmis, kaip ir kitų
jų kolegos, tik Lietuvos vyriausybei
tai visiškai neįdomu. Iš Lietuvos t a
konferencija niekas nesusidomėjo, o
juk ta konferencija n u s t a t o gaires
ilgalaikei Europos mokslo ateičiai.
Ar Lietuvos tai neliečia?
Žmogaus gyvenimą į p r a s m i n a
tikslo turėjimas ir jo s i e k i m a s .
J a u n a s žmogus savo tikslo n u s i 
brėžti dar negali, tam y r a p a t y s ar
timiausi jo žmonės — tėvai, t u r i n 
tys gyvenimiškos p a t i r t i e s , k u r i e
jam padeda t ą tikslą surasti ir pade
da pirmuosius įgūdžius jo siekiant.
Mūsų vadovų mintys užimtos kaž
kuo kitu, bet ne tautos tikslo n u s 
tatymu, ne jo siekimu. Blogiausia,
kad nesitariama su žmonėmis, val
džia gyvena atskiru gyvenimu, t a u 
ta šiaip taip vegetuoja, be savo val
džios, be vadovų. Valdžioje y r a labai
daug neraštingų žmonių, k u r i e to
tikslo negali suformuluoti.
Neretai tenka girdėti žmonių
nusiskundimų, kad valdininkai n u s 
tato labai griežtus r e i k a l a v i m u s ,
grasindami didelėmis b a u d o m i s ,
ypatingai kaimo žmonėms, ūkinin
kams, motyvuodami, neva tokios y r a
Europos Sąjungos direktyvos. T u r i u
jums pasakyti — netikėkite nė vienu
žodžiu! Jokių drakoniškų direktyvų
Europos Sąjunga nesudaro ir ne
siuntinėja. Kiekviena direktyva su
daroma po išsamių diskusijų ir ge
ranoriškų derybų, įvertinus visų
šalių nuomones. Jeigu kokia nors
direktyva skaudžiai paliečia Lietu
vos žmones, tai reiškia tik tai, kad
mūsų derybininkai neatliko savo
darbo arba apskritai tuo k l a u s i m u
derybose nedalyvavo. Tai viską ir
paaiškina.
Ar Lietuva yra skriaudžiama?
Tokie mitai yra grynas melas. Euro
pos lygmenyje Lietuvos niekas ne
nori skriausti ir niekas to nesiekia.
Aš matau, kaip Lietuvos atstovai
nenoriai lankosi Europos Sąjungos
institucijose, netgi aukščiausio lygio
pasitarimuose. Mitas, kad BU Balti'os valstybėmis Kumpa nf-i.-k.uto

Mus labai gerbia, tik nereikia tos
pagarbos iššvaistyti, o kartais kaip
tik tai ir daroma. Pavyzdžiui, dabar
tinė situacija su euro įvedimu nuo
2007 metų sausio 1 dienos. Estijos
ekonomika yra kur kas geriau tvar
koma, bet jie nė negalvoja apie euro
įsivedimą. Mūsų politikai, vaizdžiai
tariant, tą datą pasiėmė „iš lubų".
Nebuvo jokių skaičiavimų, jokių
ieškojimų. Nei tautai, nei valstybei
nėra jokio būtino reikalo save prie
vartauti ir panaikinti savo pinigų
sistemą. Kalbu k a i p ekonomistė,
išmananti savo reikalą. Greičiausiai
kažkam iš politikų labai užmagėjo
savo vardą įsiamžinti su naujo pini
go atsiradimu Lietuvoje. Ir tik tiek,
— ne daugiau. O kiek aistrų, kiek
spekuliacijų? Dabar premjeras įro
dinėja, kad Lietuva išlaiko Mastri
chto kriterijus, o kai reikėjo pasiruoš
ti euro įvedimui, absoliučiai nieko ne
buvo daroma —jokių priemonių ne
buvo i m t a s i , kad infliacija būtų
suvaldyta. Nei kuro kainų, nei „Ma
žeikių naftos" kainų politika nebu
vo reguliuojama, dėl ko pakilo ir
kainos prekybos sektoriuje, speku
liacija nekilnojamu turtu ir statybo
je dėl vyriausybės neveiklumo tik
dar labiau įsibėgėjo. Be viso to, mū
sų premjeras su Lietuvos banko pir
mininku ir finansų ministru nuvyko
visiškai ne pas tuos asmenis, kuriu
os būtų reikėję aplankyti. Kalbamu
klausimu nuo Europos banko visiš
kai nieko nepriklauso...
Kai mes patys save klausiame
ko norime, niekas negali duoti jokio
protingo atsakymo. Norime visko —
ir maisto prekių eksporto, ir energe
tinės politikos, ir aukštų technologi
jų ir to, ir šio, ir ano... Pageidavimų
koncertas ir tiek. Tuo tarpu nei
Liuksemburgas, nei Austrija, nei
Suomija, nei kitos mažos šalys ne
sistengia visko aprėpti, visko apžio
ti. Ten yra protingai pasirenkami
prioritetai, įvertinamos galimybės ir
daroma tai, kas pasirinkta. Ir daro
ma gerai.
Mes turime labai protingai ap
svarstyti, ką galėtume daryti, būda
mi Europoje. Ir svarstyti reikia
a t m e t a n t visus
sustabarėjusius
štampus, turime išmokti bendrauti
europiniu lygiu. Visi be išimties
Europos valstybių vadovai yra labai
k u l t ū r i n g i ir išsilavinę žmonės,
mokantys po keturias penkias už
sienio kalbas ir laisvai jomis kalban
tys, o pas mus tokių kažkaip ne
matyti.
Netiesa, jog mūsų nemėgsta už
tai, k a d mes neturtingi. Atvirkščiai,
ten neturtingas valstybes užjaučia,
visomis išgalėmis j o m s stengiasi
padėti. Kas ir kaip mums gali pa
dėti, jeigu užsienio reikalų ministras
jau antrą savaitę važinėja po Kiniją
ir Korėją, o prezidentas šiais metais
dar taip ir nebuvo išvykęs į užsienį?
Ar tai reiškia, kad Lietuva turi savo
strateginių interesų Kinijoje ir Ko
rėjoje, kurie pranoksta bet kokius
mūsų i n t e r e s u s Europoje, kurios
nare Lietuva yra j a u dveji metai?
Neseniai dalyvavau Azijos šalių vy
riausybių konferencijoje, kurios
svarbiausias klausimas buvo kaip
pasimokyti iš Europos Sąjungos,
kuri, turėdama net 25 narius suge
ba suderinti interesus, išvengti kon
fliktų ir rasti problemų sprendimus.
Su mumis konsultuojasi arabų šalys.
Aš gaunu daug laiškų iš JAV. :š
Kanado.-. Iš Europos mokomasi, ga
lima drąsiai teigti, jog Europa šian

dien diktuoja madas. Žinoma, ir
Europoje visko yra. Europos parla
mente yra parlamentarų skeptikų,
kurie deklaruoja turintys tikslą sug
riauti Europos Sąjungą. Tai jų teisė
— išreikšti savo ir savo rinkėjų nuo
monę. Tuo tarpu Lietuvos žmonių
nuomonės jos valdžia neatstovauja.
Europos Sąjungos konsituciją Seimo
nariai ratifikavo per valandą, jos net
neskaitę. Europos Sąjungos šalyse
tokių nesusipratimų tarp valdžios ir
žmonių nebūna.
Kaip bebūtų keista, Lietuvos
verslininkai ir vyriausybė turi daug
daugiau interesų Rytuose negu Eu
ropos Sąjungoje, kurios nare Lie
tuva yra. Kaip tai suprasti? Atmetus
tuščias deklaracijas, tai gali reikšti,
kad mes slepiame savo tikruosius
interesus. Bet jie vis tiek išaiškėja.
Europa mums duoda didžiulius pini
gus, atrodytų už dyką. Jeigu mes
juos iššvaistysime stiprinti ryšiams
su Rytais, ką mes tuo laimėsime?
V. Landsbergis papasakojo,
kad jo vardo fondui paskelbus mo
kinių rašino konkursą, kaip jauni
m a s mato savo ateitį, nelauktai iš
aiškėjo, jog jaunųjų Lietuvos piliečių
tarpe pradeda formuotis nuotaikos,
jog Lietuvai reikia naujo nepartinio
Sąjūdžio. Rašiniuose esama daug
įvairių nuomonių, kartais pasitaiko
ir labai skaudžių, verčiančių susi
mąstyti pergyvenimų.
Kalbėtojas išsakė mintį, jog pas
taruoju metu masinėse informacijos
priemonėse įkyriai peršamas nusivy
limas ir abejingumas yra labai nau
dingas senosioms nomenklatūrinio ti
po partijoms, kurios stengiasi, kad
bendra niegiama nuomone apie par
tija būtų pasidalinta su patriotinė
mis jėgomis, kad ir a n t jų kristų ne
pasitenkinimo šešėlis. Tuomet pir
mosioms tampa paprasčiau pratęsti
savo viešpatavimą, lengviau mani
puliuoti visuomenės nuomone per
rinkimus.
Lietuva keičiasi. Šiandien dar
sunku pasakyti, kaip pakryps tie
pokyčiai, bet j a u galima įžvelgti, jog
septyniolikmečiai, kurių tėvai gynė
Parlamentą, kurie reikalavo, kad

išsinešdintų sovietinė k a r i a u n a , tie,
kurie auo metu turėjo po trejus ket
verius metukus, kuriuos tėvai ant
rankų nešėsi prie Seimo barikadų,
jau pradeda praregėti. Atsiradęs
regėjimas j a u neužges. Mokiniai
diskutuoja, nors diskusijos kartais
ir labai nedrąsios. Vienoje mokyklo
je, mokytojai paprašius pakelti ran
ką, kas galėtų pasakyti, ką jis no
rėtų padaryti dėl Lietuvos, viena
mergaitė pakėlė ranką, bet atsisu
kus pamatė, kad pakilo tik jos viena
ranka! Galima suprasti jos širdėglą
ir nusivylimą, galima suprasti jos
mokytojos nuotaiką, bet negalima
nesidžiaugti, kad toje klasėje viena
ranka vis dėlto pakilo!
Kai sakoma, jog vienas lauke ne
karys, tai ne visada atitinka tikrovę.
Ne, ir vienas gali būti karys! Reikia,
kad atsirastų vis daugiau nevienišų
karių, reikia, kad valstybė skatintų
jų atsiradimą, kad jie žinotų, jog jie
yra ne vieni. Savęs suvokimas jau
pradeda įgauti savo pagrindą.
Suirutės laikais, kai dviejų
tautų Žečpospolitos valstybė išgy
veno savo saulėlydį, kai „Liberum
veto" teisė suparalyžiavo Lietuvos
— Lenkijos Seimą, dėl ko valstybė
žymia dalimi neįstengė pasipriešinti
kaimynų sąmokslui — Lenkijos ir
Lietuvos valstybės padalijimui ir po
to sekusiai 123 metų carinei vergi
jai. Tuomet Jėzuitų ordino įsteigtas
Vilniaus universitetas
išauklėjo
daug įžymių būsimų Lietuvos val
stybės veikėjų, kultūros žmonių. Tie
žmonės XVIII a. sukūrė pirmąją
Lietuvos konstituciją.
Konferencijoje buvo priimtos
rezoliucijos, reikalaujančios panai
kinti visuomenės atskyrimą nuo
teismo, pažaboti korupciją, sudraus
ti nomenklatūros tyčiojimąsi iš vals
tybingumo ir užkirsti kelią vaka
rykščių okupantų veikėjų mėgini
mams šlovinti sovietinį okupantą ir
jo vykdytą genocidą, dėl beteisio
jaunimo emigracijos. Konferencija
parodė, jog nesenos praeities laimė
ta laisvės kovos dvasia dar neišblė
susi, jog ji pajėgi pasipriešinti ir
kaimynų, ir vidaus intrigoms.

Pristatyta nauja euro įvedimo Lietuvoje
plano redakcija
Balandžio 28 dieną, penktadie
nį, Briuselyje (Belgija) Lietuvos ban
ko ir Finansų bei Ūkio ministerijų
atstovai susitiko su Europos Komi
sijos (EK) Ekonomikos ir finansinių
reikalų generalinio direktorato (DG
Ecfin) direktoriumi Servasu Derose
(Servaas Deroose) ir kitais direk
torato pareigūnais ir informavo apie
Lietuvos pasirengimą įvesti eurą.
Finansų ministerijos sekretorius
Rolandas Kriščiūnas pristatė antrą
ją Nacionalinio euro įvedimo plano
redakciją, Lietuvos banko kasos de
partamento direktorius Liudas Jo
nikas informavo apie Grynųjų pi
nigų pakeitimo planą.
Atsižvelgus į Europos Komisijos
rekomendacijos, antrojoje Naciona
linio euro įvedimo plano redakcijoje
pailgintas kainų nurodymo dviem
valiutomis laikotarpis iki ir po euro
įvedimo (120 dienų vietoj buvusių
60 dienų), numatyta ankstesnio ban
knotų ir monetų paskirstymo ban
kams data, plačiau apibūdintas in
formacinių technologijų, apskaitospritaikymas, mokesčių mokėjimas,
apvalinimo taisykles, išankstinio
apmokėjimo ženklu transporto bi
lietų, pašto ženklų ir kitu 1 galiojimo
terminas, statistikos suderinimas,
pensijų ir k;*u socialiniu apsaugos

išmokų nustatymas bei kiti aspektai.
Lietuvos banko parengtas Gry
nųjų pinigų pakeitimo planas numa
to apsirūpinimą laiku eurų bankno
tais ir monetomis, kaip sklandžiai
bei saugiai juos paskirstyti po visą
Lietuvą komerciniams b a n k a m s .
Plane taip pat numatyta, kaip euro
įvedimui turi pasirengti ir kaip va
liutos keitimo metu veiks su grynųjų
pinigų keitimu susijusios instituci
jos, tarp jų saugos ir vertybinių po
pierių gabenimo įmonės, kaip bus
per*?arlzy*i b^nkomatai, kad išduo
tų eurus, kaip komerciniai bankai
grynaisias pinigais aprūpins preky
bos įstaigas ir pan. Grynųjų pinigų
pakeitimo planas parengtas vado
vaujantis nacionaliniu euro įvedi
mo planu.
Pasak L. Joniko, EK atstovai
pastebėjo, kad euro įvedimo Lietu
voje plano naujoji redakcija išsa
mesnė ir tikslesnė už pirmąją, atsi
žvelgta į EK nurodytas p a s t a b a s
pagrįstas euro zonos patyrimu. EK
atstovus sudomino ir Grynųjų pinigų
pakeitimo planas.
Gavus Europos Komisijos įver
tinimą, antroji Nacionalinio euro
įvedimo plano redakcija bus pateik
ta Vyriausybei tvirtinti.
Nukelta i 5 psl.

DRAUGAS 2006 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

ES PARAMA:
KELIOS PASTABOS APIE REALYBĘ IR LŪKESČIUS
ES paramos naujoji perspekty
va, kitaip nei prieš 2004—2006 metų
periodą, ypač visuomenės ir jos in
teresų grupių diskutuojama, j a do
mimasi, nes visi suvokia, kad tai
lemiama galimybė Lietuvai k u r t i
savo gerovės ateitį, investuojant į
pagrindines vystymo sritis, kurios
lemtų raidos sėkmę ir gyvenimo
kokybės kaitą. Šiandienos a p s i s 
prendimai — tai visų valstybės pi
liečių gyvenimas rytoj, todėl esminis
klausimas: kokie mūsų tikslai, ko
kios Lietuvos norime, kaip modeliuo
jame jos plėtrą. Dabartis pateikia
mums patį esminį išbandymą — at
sakomybės patikrinimą, ypač cent
rinės valdžios ir jos institucijų, t.y.
ar procesai vyks kaip iki šiolei bet
kaip, svarbu, kad lėšos būtų įsisa
vintos, ar bus brėžiama aiški, tik
slingai valdoma perspektyva? Ar pir
miau susitarsime, ko siekiame ir
kaip, ar terūpės tik žūtbūtinis lėšų
panaudojimas?
Kas jau šiandien kelia abejonių
ir neaiškumų? Pirmiausia — abs
trakcijos ir daugiažodiškumas. Pa
našu, kad svarbiausia yra gražios ir
patrauklios deklaracijos, k u r i o m s
nelabai ką ir gali prikišti: žinių vi
suomenės plėtra, ekonomikos augi
mas, sanglaudos s k a t i n i m a s . Tai
žinomi pamatiniai dalykai, ateinan
tys iš Lisabonos strategijos nuos
tatų. Paramos panaudojimo strategi
jos dokumentuose siūloma apie 20
konkretesnių veiksmų programų, jų
turinį kuria dešimtys specialistų.
Gal vasarą, gal vėliau, neva, viskas
bus aišku. Šiandien kiek beklaus-

tum konkretesnių dalykų, ramina
ma, kad tai per ankstyvi klausimai.
Žinoma, valdančiajai daugumai es
minis susitarimo objektas buvo ir
tebėra, kokias finansų apimtis, kuri
ministerija valdys. Taigi pirmiau
lėšos, o paskui tikslai, leidžiant su
prasti, kad bus kur investuoti ir kam
įsisavinti tuos 20 milijardų. Bet
lieka visuomenei pagrindinis neri
mas: ką sukursime? kokią naudą
mes visi pajusime ir gausime? kokių
konkrečių rezultatų sieksime? kaip
ir kuo matuosime rezultatus? Negi
tik pabarstysime tuos milijardus ir
tiek — kaip dabar: tai šen, tai ten,
tiems, kas prieina, kas turi užnugarį
ir įtaką? Kodėl daug kas abstraktu?
Mažiau įsipareigojimų visuomenei,
daugiau galimybių manipuliuoti ir
sau naudingai nukreipti finansinius
srautus. Kodėl tokios sudėtingos ir
gremėzdiškos projektų atrankos pro
cedūros? Aišku, kad kalčiausias
Briuselis, bet vėlgi tai geras būdas
atrinkti tik „reikalingus" projektus?
Prieš pirmąjį periodą buvo daug
valdžios baimių ir netikėjimo, kad
nėra patirties, kad per menki admi
nistraciniai gebėjimai — neįsisavin
sime lėšų. Tačiau pasirodė, kad po
reikiai yra kur kas didesni, o projek
tų daugiau negu yra galimybių. Tas
pats turbūt atsitiks ir dabar. Žino
ma, labai svarbu, kad visuomenė
būtų informuota apie jau įsisavintų
lėšų ir įgyvendintų projektų poveikį
įvairioms mūsų gyvenimo sritims.
Ne tik todėl, kad žinotume, bet svar
biausia, kad įsivertintume, pasimo
kytume iš klaidų ar sėkmių, kad

Tad jiedu sukūrė vieną XX a. populiariųjų
dainų. Tai įvyko 1962 metais ir šiandien tas baras
pavadintas Bar Garota de Ipanema (Mergaitės iš
Ipanema baras), o gatvė, kurioje t a s pragarsėjęs
baras yra, to poeto vardu — Rua Vinicius de
Morais. Dainos kompozitoriaus Antonio Carlos
Jobim vardu yra pavadintas Rio de Janeiro tarp
tautinis oro uostas. Atrodo, brazilai moka pagerbti
savo literatūros, muzikos kūrėjus! Netoliese, yra
kalvotas komunalinis parkas su aikšte, vardu
„Praca Garota de Ipanema" (Mergaitės iš Ipanema
aikštė), pagerbiant tą išgarsėjusią dainą ir jos
„kaltininkę".
Toji penkių posmelių daina prasideda:
Aukšta, nudegusi, jauna ir žavi
Mergaitė iš Ipanema eina pasivaikščiot
Ir kai ji praeina, kiekvienas jai praėjus,
atsidūsta — ah!
Kai ji eina, ji yra kaip samba
Kuri siūbuoja taip ramiai ir svyruoja taip
švelniai
Kad kai ji praeina, kiekvienas jai praėjus,
pasako — ooh!
Ir toliau poetas su kompozitoriumi išlieja savo
jausmus. Bet kaip aš seku ją akimis nuliūdęs, kaip
galiu išsakyti, jog ją myliu; o aš taip su džiaugsmu
atiduočiau jai savo širdį, bet kiekvieną dieną, kai p
eina į jūrą, ji žiūri tiesiai' f priekį, bet ne į mane, tik
tai ne į mane..." Ir daina baigiasi liūdnai: „(...) Kai
ji praeina pro šalį, aš šypsausi jai meiliai, bet ji
nemato, visai nemato m a n ę s , niekad nemato
manęs..."
Sigi papasakojo mums daugiau apie tą nelegendinę, bet tikrovišką mergaitę, dabar besidžiau
giančią savo vaikaičiais. Grįždama iš mokyklos,
pakeliui į savo namus Heloisa paprastai kasdien
praeidavo Rua Montenegro gatve, kurioje ji gyveno.
Kompozitorius su bičiuliu poetu, kurie bendromis
jėgomis kūrė naują muzikinę komediją, paprastai
kasdien laisvalaikį praleisdavo savo pamėgtame,
tada pavadintame Veloso, bare, toje tuo metu vadi
namoje Montenegro gatvėje (dabar perpavadinta to
poeto vardu). Kiekvieną popietę jiedu matydavo
moksleive praeinant pro šalį ir buvo įkvėpti sukur
ti „Garota de Iponema" dainą. Vėlėliau muzikas
Jobim yra pasakęs; „Ji turėjo ilgus auksinius

tikslingiau planuotume naująją fi
nansinę perspektyvą. Tokių besi
baigiančio etapo kokybinių ir kieky
binių vertinimų kaip tik ir stoko
jame.
Esminis nuogąstavimas šian
dien labai paprastas: ar bus sukurta
sistema, kuri užtikrintų, kad pa
ramos lėšos pasiektų ne tuos, kurie
labiausiai nori, o tas sritis ir tas Lie
tuvos vietas, kur ta parama suteiktų
naujų plėtros impulsų bei padėtų
įveikti teritorijų socialinius-ekonominius skirtumus ir labai ryškius
netolygumus. Antras lūkestis — tai
ne tik socialinė sanglauda, bet ir
mūsų kraštų specifikos ir potencialo
sustiprinimas, Lietuvos regionų uni
kalumo išryškinimas. Apskritai, ne
rimą kelia tai, kad būsimos paramos
lėšų proporcijos buvo entuziastingai
dalinamos tarp įvairių sektorių, bet
būtent todėl ar sulauks naujų ga
limybių periferija, t.y. horizontalųjį
padalijimą galėtų papildyti ir ver
tikalusis matmuo, tam tikros pro

Valentinas Stundys
Lietuvos krikščionių
demokratų pirmininkas

Pristatyta nauja euro įvedimo Lietuvoje
plano redakcija
Atkelta iš 4 psl.
Nacionalinį euro įvedimo planą
Vyriausybė patvirtino 2005 m. rugsėjo 29 d. Kuriant šį dokumentą,
taip pat rengiant jo antrąją redakciją aktyviai dalyvavo Lietuvos bankas,
Europos Komisija ir Europos
centrinis bankas šiuo metu rengia
ataskaitas, ar Lietuva atitinka kon-

RIO - DIEVIŠKOS
GAMTOS GLĖBYJE!
STASE E. SEMĖNIENE

plaukus, tas nuostabias blizgančias žalias akis,
kurios švietė į ką ji teikdavosi pažvelgti ir fan
tastinę figūrą: tebūnie leista pasakyti, jog ji turėjo
viską savoje vietoje, kur priklauso..." Sigi dabar
daugiau atskleidė apie tą išgarsėjusią gimnazistę.
Heloisa, geriau žinoma vardu Helo, buvo aštuonio
likos metų amžiaus, penkių pėdų ir aštuonių colių
aukščio, ilgais, vėjo draikomais juodais plaukais,
žaliomis kaip smaragdas (emeraldas) akimis.
Gražioji jaunuolė būdavo daugelio praeivių susi
žavėjimo „auka". Ir ją visada ir visur nuolat lydėjo
vyrų, tiek jaunų, tiek ir jau pagyvenusių, „vilkiški"
švilpesiai.
Ir tikrai dainos kūrėjams apie gražias brazilės
tegalima buvo pritarti. Žavėjomės brazilėmis: visos
nuostabiai lieknos, kaip nendrės, nematyti tokių,
kaip čia JAV — dručkių, rubuilių...
Egzotiškoji Carmen

K

porcijos tarp nacionalinio ir regio
ninio lygmens, kad išvengtume pa
ramos koncentravimo vadinamuose
nacionalinės svarbos objektuose ir
centrinėse institucijose, dažnai ir
dabar sėkmingai žaidžiančiose su
regionais, tik vargu ar tai jiems su
teikia naujų proveržio šansų. Taigi
galimos paramos vertikalioji propor
cija būtų vienas iš būdų užtikrinti
tolygesnę paramos sklaidą.
Taigi šiandien, deja, daugiau
klausimų, negu aiškių atsakymų,
todėl neabejotina, kad visuomenė
privalo ginti savo teisėtus lūkesčius
ir aktyviai spausti valdžią bei poli
tikus: ateitį kuriame ir lemiame visi
kartu. Ši parama — tai nėra būdas
kaupti kam nors politinį (ir ne tik)
kapitalą, bet turi būti efektyviai
panaudota stiprinti Lietuvos poten
cialui ir galimybėms.

ai Hollyvvood susižavėjo Rio de Janeiro ir
pradėjo skristi į jį 1930—1940 metais, tai
buvo Carmen Miranda su savo skrybėle, kupina
įvairiausių vaisių — josios asmeniškas „antspau
das" — kurį įasmenino brazilišką egzotizmą filmų
lankytojams. O ji net nebuvo brazile, bet gimusi
Portugalijoje. Neatsižvelgiant į tai, Rio sugriebė ją
į savo širdį ir kiekvienais metais šlovina ją per me
tinį karnavalą, kai šimtais atvaizduoja ją (daugiau
sia persirengę vyrai), tuo palaikydami jos gyvą at
minimą. Sigi pasakojo mums apie jos populiarumą
bei meilę jai. Rio de Janeiro mieste ir iš tikrųjų
sužadino smalsumą dar smuikiau apie ją sužinoti.
Tad, sugriebusi valandėlę, skirtą mums lais
valaikiui — apsipirkti ar pailsėti viešbutyje, vieš

vergencijos kriterijus, kad nuo 2007
m. sausio 1 d. taptų visateise Ekonominės ir pinigų sąjungos nare.
Ataskaitas numatyta paskelbti šių
metų gegužės 16 d. Galutinį sprendimą dėl euro įvedimo datos Lietu
voje šių metų birželio mėnesį turėtų
priimti Europos Vadovų taryba,
Ryšių su v i s u o m e n e
skyrius

bučio durininko patarnavimu greitai gavusi taksi,
nuskubėjau į Carmen Miranda muziejų Parąue do
Flamengo. Dailiame Flamengo parke buvo nedi
delis, apskritas, žavus pastatas —josios muziejus.
Ten buvo gausu Carmen Mirandos aprangos:
įvairiausių kostiumų, prabangių, puošnių suk
nelių, papuošalų, brangenybių ir, aišku, aibės jos
pagarsėjusių skrybėlių su vaisiais, gėlėmis, net
pilna mažyčių spalvotų skėčių. Ji buvo žema —
neaukšto ūgio, todėl stengėsi visais būdais save
paaukštinti. Kitas jos būdas atrodyti aukštesne —
ji „išrado" pilnapadžius — platforminius batus,
kurių mada paplito po visą pasaulį — visas šalis (o
jų muziejuje visas rinkinys). Atsimenu, ir šias eilu
tes rašančioji buvo juos pamėgusi ir avėjo tol, kol
brolvaikis neužklausė ar teta negalinti nusipirkti
„padorių" odinių batų, o ne vaikščioti su klumpė
mis... Tuo ir baigėsi Mirandos mada...
uziejuje pasitaikiusi simpatinga, itin pas
laugi tarnautoja labai oriai ir daug pasakojo
apie Carmen, taip pat nuoširdžiai pasiūlė šiokios
tokios medžiagos apie ją. Carmen gimė 1909 metais
vasario 9 dieną Portugalijoje. Jos gimimo metrikuo
se vardas skambėjo Maria do Carmo Miranda da
Cunha, vardą ji gavusi iš krikšto motinos. Jos tėvas
Jose buvo kirpėjas, o mama Maria Emilia — namų
šeimininkė. Carmen turėjo tris seseris ir du bro
lius, kurie gimė kas antri metai, o paskutinysis Oscar — už vienų metų. Carmen buvo antroji iš eiles.
Šeima atvyko į Braziliją, kai Carmen buvo vos vie
nerių metų amžiaus.
Septynerių metų Carmen pradėjo lankyti San
ta Teresa mokyklą Lapą rajone Rio de Janeiro mies
te, kuri buvo pastatyta neturtingiems tos apylin
kės vaikams. Kai Carmen buvo keturiolikos metų,
josios dvejais metais vyresnė sesuo Olinda užsikrė
tė džiova. Kadangi gydymas buvo brangus, Carmen
išėjo dirbti į kaklaraiščių parduotuvę, padėti tė
vams mokėti gydymo išlaidas. Vėlėliau ji pradėjo
dirbti šaunioje parduotuvėje, pavadintoje La Femme Chic, kur ji išmoko gaminti skrybėles. Per netikė
tai trumpą laiką ji atidarė ir savo nuosavą mažą
skrybėlių gaminimo verslą, kuris netrukus pasida
rė taip pelningas, jog jos jaunesnis brolis Maro me
te savo darbą ir pradėjo padėti savo sėkmingai sese
riai pristatyti jos pagamintas prekes. Bus daugiau.
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Kauno pilies remontui —
beveik pusė milijono litų

Kauno pilies fragmentas.

www.heritage.lt nuotr.

Kaunas, gegužės 3 d. (BNS) — meromis. Dieną pilį per vaizdo ka
Kauno senamiestyje, netoli Nemuno meras stebės Kauno regiono infor
ir Neries santakos esančioje Kauno macijos centro darbuotojai, vakare
pilyje baigiamas jos rekonstrukcijos — automatinė stebėjimo sistema, su
etapas. Į pilies atnaujinimą inves jungta su viena miesto apsaugos tar
nyba.
tuota 450,000 litų.
Pasak S. Sidaravičiaus, pilyje
Pagrindiniai investuotojai —
Kauno miesto savivaldybė, skyrusi daugės renginių.
300,000 litų bei Kultūros vertybių
„Pradėsime demonstruoti paro
apsaugos departamentas, skyręs li das. Kaip ir anksčiau, vyks įvairios
kusią 150,000 litų sumą.
ekskursijos: bus galima pasigrožėti
vaizdu
per įstiklintus bokšto langus
K a i p sakė Kauno pilį adminis
truojančio Kauno regiono informaci ar užsisakyti puotą pilyje. Kaip ir
jos centro direktorius Sigitas Sida praėjusiais metais, pilyje bus teikia
ravičius, pilies atnaujinimai bus aki ma turizmo informacija", — pasako
vaizdūs. Bokšto trečiajame aukšte jo S. Sidaravičius.
sudėti panoraminiai langai, sutvar
Ateityje planuojama pilį restau
kyti laiptai į rūsį, pakeisti turėklai, ruoti pagal turimą istorinę medžiagą
įstiklinta pabūklų anga.
— atstatyti pilies sienas bei bokštus,
Taip pat sutvarkytos laiptų pa įrengti kavinę.
kopos, sudėtos grindų perdangos bei
Šiems projektams įgyvendinti
pakeistos pagrindinės durys. Nuo miesto savivaldybė lėšų ketina ieš
šiol pilis bus stebima ir vaizdo ka- koti iš Europos Sąjungos fondų.

V. Uspaskichas: V. Muntiano pasitraukimas...
Atkelta iš 1 psl.
anot V. Uspaskicho, numato, jog Sei
mo pirmininko postas teko V. Muntianui, tačiau ne Darbo partijai.
DP vadovas trečiadienį tikino
sąmoningai siūlęs prie Seimo pir
mininko koalicinėje sutartyje įrašyti
tik V. Muntiano pavardę, nenuro
dant, kad šis postas priklauso būtent
„darbiečiams".
DP prezidiumas trečiadienį nus
prendė patenkinti visų 7 „darbiečių"
parlamentarų prašymus išstoti iš
DP gretų, o V. Muntianą prezidiu
mas Kėdainių skyriui rekomendavo
šalinti iš partijos.
V. Muntianas d a r prieš trečia
dienį vykusį D P prezidiumo posėdį
buvo pareiškęs apie pasitraukimą iš
partijos savo noru.
Ketvirtadienį D P Kėdainių sky

rius turėtų patenkinti vieno DP kū
rėjų V. Muntiano pareiškimą.
V. Uspaskichas pripažino, jog iš
partijos Kėdainių skyriaus gali pa
sitraukti daugiau narių, tarp kurių
— nemažai V. Muntiano šalininkų.
„Aš niekada nesikišau į V. Mun
tiano veiklą, ūkį, jam buvo patikėta
kadrų politika ir Kėdainiuose, ir vi
soje partijoje. J o šalininkų, natūralu,
yra daug — t e n grupiokas, ten kla
siokas, ten giminės... Trečią kaden
cija jis buvo Kėdainių meru išrink
tas, aš buvau rimtas, stambus rėmė
jas. Visa žinia s klaida, kuri buvo iš
mano pusės sukuriama — tarnavo
jam", — sakė V. Uspaskichas.
Darbo partijos vadovas progno
zavo, jog visos partijos mastu pasi
traukiančiųjų iš Kėdainių skyriaus
skaičius bus nereikšmingas.

* Trečiadienį Kūno kultūros
ir sporto departamente (KKSD)
pagerbta Lietuvos moterų teniso
rinktinė, savaitgalį Turkijoje laimė
jusi Federacijų taurės Europos-Afrikos zonos II-osios grupės varžybas
bei kitame sezone žaisianti I-ojoje
grupėje, bei Lietuvos vyrų ledo ritu
lio rinktinė, Estijos sostinėje iškovo
jusi pasaulio čempionato I-ojo pada
linio B grupės turnyro sidabro me
dalius.
* Lina S t a n č i ū t ė pergalingai
pradėjo ITF serijos „Antalya-Manavgat" moterų t e n i s o t u r n y r ą ,
kurio prizų fondą sudaro 25,000 do
lerių. Lietuvos tenisininke pirmaja

me varžybų rate 6:3, 2:6, 6:3 įveikė
vengrę Aniko Kapros ir antrajame
rate susitiks su itale Romina Oprandi.
* Be D a r i a u s Songailos rung
tyniaujanti C h i c a g o , 3 u l l s " k o 
m a n d a p e n k t ą s i a s NBA Rytų
konferencijos ketvirtfinalio rung
tynes antradienį išvykoje 78:92 pra
laimėjo Miami ,,Heat" krepšinin
kams, kurie pirmauja serijoje iki ke
turių pergalių 3:2. Antradienio rungynėse 23 taškus į arenos šeiminin
kų krepšį įmetė Andrės Nocioni, 16
— Mike Sweetney. Šeštąsias ket
virtfinalio serijos rungtynes koman
dos z.'i:^ ketvirtadienį

Rusai perspėja apie Kremliaus keliamas grėsmes
Atkelta i š 1 psl.
„Tiesiog tas režimas 70 metų ne
gyvuos, jis žlugs žymiai greičiau dėl
savo paties vidinių prieštaravimų",
— pabrėžė politologas.
Jo teigimu, Rusijoje Lietuva,
Ukraina, Gruzija vertinamos kaip
„dalis prakeikto Vakarų pasaulio".
„Dabar Rusijos žiniasklaidoje sukel
ta atitikmens neturinti antivakarietiška isterija", — sakė A. Piontkovskij.
Anot jo, Rusijos vadovai n e 
slepia, kaip vertina demokratinio
pasirinkimo šalis — t a i „oranžinis
maras, grėsmė".
Kartu A. Piontkovskij stebėjosi,
kad Rusijos vadovai nesupranta, jog
taip veikia prieš savo pačių šalies in
teresus.
„Pavyzdžiui, kampanija prieš
Gruziją. Na, kur ji atves? Tiesiog visi
šimtas procentų gruzinų bus neigia
mai nusistatę Rusijos atžvilgiu", —
mano centro vadovas.
Žinomas Rusijos žurnalistas, po
litikos analitikas Jevgenij Kiseliov

teigė, k a d Rusijoje nevyksta „nieko
gero". „Aš nusiteikęs pesimistiškai,
m a n a u , k a d nėra jokio pagrindo ti
kėtis teigiamų permainų. Aš save
rengiu tik blogiausiam", — kalbėjo J.
Kiseliov.
J i s mano, kad V. P u t i n liks val
džioje ir po 2008-ųjų metų, o jo aplin
ka, vadinamoji „ P i t e r komanda",
stiprins spectarnybų, milicijos įtaką,
toliau b u s ribojamos piliečių teisės ir
laisvės, spaudos laisvė.
Kalbėdamas apie Rusijos santy
kius su Baltijos šalimis, žurnalistas
teigė ne kartą įspėjęs šių valstybių
politikus ir diplomatus, kad jie per
a n k s t i džiaugiasi gerėjančiu bendra
darbiavimu su Rusija.
„ P r i e š trejus-penkerius metus
daugelis Baltijos šalių politikų ma
nė, k a d visi sunkumai liko praeityje,
kad Rusija nebekels jokių sunkumų.
Jie p a k a n k a m a i lengvabūdiškai ver
tino tai, k a s vyko kitoje sienos pusė
je, m a n ė , kad iš Rytų nebebus jokios
grėsmės. Pasirodo, grėsmės gali kil
ti", — perspėjo J . Kiseliov.

Vakarų politika Rytų atžvilgiu...
Atkelta i š 1 psl.
Baltarusijoje, kur prieš kelias savai
tes per tarptautinės demokratinės
bendruomenės nepripažintus rinki
mus trečiajai prezidento kadencijai
įsitvirtino autoritarinis vadovas
Aleksandr Lukašenka.
Daug diskutuota apie santykius
su Rusija. Žinomas JAV saugumo po
litikos strategas, Pereinamųjų de
mokratijų
projekto
prezidentas
Bruce Jackson konstatavo, kad Eu
ropos Sąjunga iki šiol buvo nepajėgi
vykdyti principingos demokratijos
plėtros į Rytus politikos. Jis pabrėžė,
kad „Rytų politika pagal savo api
brėžimą negali būti antirusiška, ji
gali būti antiputiniška arba antikremliška — tačiau antirusiška po
litika nebūtų sėkminga".
Žinomas Vengrijos diplomatas,
strateginių studijų ekspertas Istvan
Gyarmati teigė, kad santykiai su
Rusija turi būti pagrįsti tiek verty
bėmis, tiek ir interesais, nes Rusija
išliks svarbi Europai gamtinių ir
energetikos žaliavų tiekėja.
Sankt Peterburge esančio Tarp
tautinės ir regioninės politikos cen
tro direktorius Boris Kuznecov savo

k o m e n t a r e teigė, kad vykstanti kon
ferencija Rusijoje y r a traktuojama
kaip „antirusiška". J i s retoriškai
klausė, k u r buvo demokratijos puo
selėtojai daugiau kaip prieš dešimt
metį, k a i tuometinis Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin „pavogė rinkimų
pergalę", prie jo esą buvo išgrobsty
tos t a r p t a u t i n ė s paramos lėšos.
J a m aštriai oponavo buvęs Rusi
jos prezidento Vladimir Putin pata
rėjas ekonomikos klausimais Andrėj
Ilarionov. „Kremliaus opozicionie
riumi" Rusijoje p r a m i n t a s A. Ilario
nov teigė, kad Vilniaus konferencija,
priešingai, yra labai „prorusiška",
nes ji skatina Rusijai svarbias verty
bes, kurių šioje šalyje t r ū k s t a — de
mokratiją, žmogaus teises, spaudos
laisvę, laisvąją rinką ir klestėjimą.
Nevyriausybinių organizacijų fo
r u m e „Europos naujosios demokrati
jos ir euroatlantinė darbotvarkė" da
lyvauja Armėnijos, Azerbaidžano,
Baltarusijos, Čekijos, Gruzijos, JAV,
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldo
vos, Nyderlandų, Norvegijos, Pran
cūzijos, Rusijos, Slovakijos, Suomi
jos, ir kitų šalių nevyriausybinių or
ganizacijų atstovai.

ES Kaimynystės programa nepateisino
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) —
Žemynas po Europos Sąjungos ir
NATO plėtros tapo kaip niekad sau
gus, tačiau europinė kaimynystės
programa nepasiteisino, nes žmo
gaus teisėmis, laisve ir demokratija
negali džiaugtis Baltarusijos ir Ru
sijos gyventojai, o Moldovoje, Gru
zijoje, Kalnų Karabache ir Čečėnijo
je smilksta „įšaldyti" konfliktai.
Tai teigiama nevyriausybinių or
ganizacijų forumo, kuris surengtas
Vilniuje tarptautinės konferencijos
„Bendra vizija bendrai kaimynystei"
dienomis, išvadose.
Anot išvadų, Europos Sąjungos
Kaimynystės politika „nepateisino
lūkesčių, kurie keliami bendroms
užsienio politikos pastangoms". Do
kumente teigiama, kad ES Kaimy
nystės politikos dėmesys naujoms
Rytų Europos demokratinėms ša
lims turi būti sustiprintas, o šių ša
lių susiejimas su Euroatlantinė ben
drija yra ..Europos ilgalaikio saugu
mo strateginis imperatyvas"
..ES reikia drąsesnes, nuosek

lesnės ir darnesnės užsienio ir sau
gumo politikos Europos Rytams, kol
dar nepavėluota. E S turi plėtoti ak
tyvią demokratijos skatinimo politi
ką bei t u r ė t i adekvačius instrumen
tus, kuriais tiesiogiai ir lanksčiai
remtų demokratines bendrijas ir pi
lietines visuomenes Rytų Europoje",
— fdšuiaa iKjAizm išvadose.
Anot j ų „suvienytosios Europos
projektas" negali būti visavertis, pa
likus nuošalyje naująsias Rytų Eu
ropos demokratijos šalis. Euroatlantinei bendrijai trūksta bendros vizi
jos, gerai suderintų išradingų pas
tangų, kurios apimtų politines, eko
nomines, socialines, ir, kai reikia,
karines priemones.
„Europos traukos jėga kartais
gali būti n e p a k a n k a m a atremti Ru
sijos prievartos jėgą", — rašoma fo
rumo išvadose.
Posėdžiavusiųjų nuomone, ES ir
NATO neturėtų drovėtis kelti Ru
sijai sudėtingus klausimus apie jos
n e a i š k u v a i d m e n į ..įšaldytuose kon
fliktuose" ir p a r a m ą r e ž i m a m s
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lntertax, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

JAV grasina vienašališkomis sankcijomis
Paryžius,
gegužės
3
d.
(AFP/BNS) — Penkių įtakingiausių
Jungtinių Tautų (JT) valstybių ir Vo
kietijos pasiuntiniai sako, kad dėl
Irano branduolinės programos reikia
„ryžtingo" tarptautinio atsako, bet
neišsprendė nesutarimų dėl to, ko
kių priemonių reikėtų imtis, ir susi
tikimas Paryžiuje baigėsi be susita
rimo. Iranui pradėjus atvirai nesi
skaityti su tarptautinės bendrijos
raginimais, užsienio ministrai pla
nuoja pirmadienį susitikti New York
ir pasistengti parengti visiems pri
imtiną J T rezoliucijos projektą.
Dėl griežtėjančios pozicijos Ira
no atžvilgiu, Vakarams spaudžiant
įvesti sankcijas, naftos produktų
kainos antradienį pasiekė naują re
kordą. „Brent" rūšies naftos kainos
birželio sandoriams pakilo iki 74.97
dolerio už barelį.
Derybos Paryžiuje buvo pirmo
sios, kuriose dalyvavo Didžiosios
Britanijos, Kinijos, Prancūzijos, Ru
sijos, JAV ir Vokietijos aukšto rango
atstovai, nuo praėjusio penktadie
nio, kai Tarptautinė atominės ener
getikos agentūra (TATENA) pranešė

J T Saugumo Tarybai, kad Iranas ne
vykdo J T reikalavimo sustabdyti
urano sodrinimą.
Trečiasis pagal rangą JAV vals
tybės departamento pareigūnas Nichol Burns po susitikimo su kolego
mis iš kitų valstybių sakė, jog „visi
sutiko, kad Irano branduolinė pro
grama turėtų būti sustabdyta, ir su
sitarė pradėti Saugumo Tarybos de
batus ir derybas dėl rezoliucijos".
Tačiau jis taip pat išreiškė nepa
sitenkinimą nuolatinėmis Saugumo
Tarybos narėmis Rusija ir Kinija,
kurios nepritaria Jungtinėms Valsti
joms ir Washington sąjungininkėms
Europos Sąjungoje (ES).
„Atėjo laikas šalims imtis atsa
komybės, ypač toms šalims, kurios
palaiko glaudžius santykius su Ira
nu", — sakė jis.
Irano užsienio reikalų ministras
Manouchehr Mottaki atmetė bet ko
kias galimybes sustabdyti urano
sodrinimo darbus, kaip reikalauja
J T Saugumo Taryba, o šalies vyriau
siasis patarėjas saugumo klausimais
prognozavo, kad regiono arabų vals
tybės atmes JAV spaudimą.

Bolivija sako tęsianti nacionalizaciją
La P a z , gegužės 3 d. („ReutersTBNS) — Bolivijos kairiųjų vy
riausybė antradienį sakė tęsianti di
delio masto energetikos sektoriaus
nacionalizaciją nepaisydama užsie
nio susirūpinimo tokiais prezidento
Evo Morales veiksmais.
Buvęs kokamedžių augintojas E.
Morales tesi rinkimų kampanijos
metu duotą pažadą grąžinti valsty
bei šalies gamtinių išteklių kontrolę.
Pasak prezidento, šiuos išteklius
eksploatuoja užsienio kompanijos, o
dauguma Bolivijos gyventojų iš to
gauna labai mažai naudos.
Tačiau įsako perimti energetikai
svarbių išteklių kontrolę iš užsienio
naftos kompanijų ir perduoti ją vals
tybinei kompanijai mastas pribloškė
analitikus ir išgąsdino investuoto
jus, nors daugelis paprastų Bolivijos
gyventojų sveikino šį sprendimą.
Brazilijos vyriausybė paskelbė,
kad Brazilijos, Venesuelos ir Argen
tinos prezidentai ketvirtadienį Puerto Igvas Argentinoje susitinka su E.

Morales aptarti tokio sprendimo pa
sekmių.
Pasak Bolivijos pareigūnų, pajė
gos siekdamos užtikrinti normalų
darbą saugo maždaug 50 dujų ir naf
tos gavybos objektų, kuriuos užėmė
pirmadienį įsakius E. Morales, pag
rasinusiam per šešis mėnesius išva
ryti kompanijas, jei jos nepripažins
nacionalizacijos.
Gamtinių dujų klausimas yra la
bai keblus Bolivijoje, kuri yra skur
džiausia Pietų Amerikos valstybė ir :
kurioje yra antri pagal dydį regiono
dujų telkiniai. Per masinius nėramumus dėl to, kaip reikėtų tvarkyti .
šią pramonės šaką, nuo 2003 iki ;
2005 metų buvo nuverstos dvi vy
riausybės.
„Man tai labai geras žingsnis, i
labai teigiamas dalykas, — sakė 29
metų Jaime Cossio, kuris La Paz
turi dvi nedideles firmas. — Užsie
nio kompanijos įdėjo minimalų kapi- i
talą ir paėmė žaliavas bei pernelyg
daug pelno".

Nukritus armėnų lėktuvui, žuvo 113 žmonių
Maskva,
gegužės
3
d.
(„ReutersTBNS) — Į Juodąją jūrą
prie Pietų Rusijos k r a n t e trečiadienį
per stiprią liūtį nukritus armėnų
lėktuvui, skridusiam iš Jerevan į So
či, žuvo visi 113 jame buvusių žmo
nių.
„Sudužusiame lėktuve buvo 105
keleiviai, t a r p jų kūdikis, ir aštuoni
įgulos nariai — iš viso 133 žmonės.
Visi jie žuvo", — sakė Krasnodar
krašto prokuroras Sergej Jeriomin.
J i s pridūrė, kad iki šio laiko ne
laimės vietoje iškelti 39 žuvusiųjų
kūnai, surasta sudužusio lėktuvo už
pakalinė dalis ir važiuoklė.
P a r e i g ū n a i vietos
naujienų
agentūroms sakė, kad gelbėtojai tra
gedijos rajone rado lagaminų, gelbė
jimosi liemenių, žmonių kūnų dalių,
lėktuvo nuolaužų ir degalų dėmę

kas nepasikeitė", — sakė K. Marcinkiewicz. Kai dėl R. Sikorski teigimų,
t a i , p a s a k ministro pirmininko,
„kiekvienas ministras atsako už tai,
kokius žodžius pasirenka".

vandens paviršiuje.
„Gelbėtojai aktyviai ieško juo
dųjų dėžių (...) pagrindinės stambios
lėktuvo nuolaužos y r a maždaug 400
metrų gylyje", — sakė Rusijos Nepa
prastųjų situacijų milicijos (NSM) '•
spaudos tarnybos atstovas Viktor |
Belcov ir pridūrė, kad „nuolaužų su
rasta už 6 km nuo kranto".
Prezidentų Vladimir Putin ir
Robert Kočarian sprendimu Rusijoje
ir Armėnijoje gegužės 5 dieną, penk
tadienį, bus paskelbtas gedulas dėl
katastrofos.
Lėktuve buvo 76 Armėnijos pi
liečiai, 27 Rusijos piliečiai, ukrainie
tė ir gruzinas.
„Lėktuvas buvo idealios techni
nės būklės, jo įgula — k v a ' f k ;ota",
— sakė be: d rovės direktoriaus pav r u i ' i o ' O ' n - Ar.drc-
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EUROPA
BERLYNAS
Vokietijos koalicinė vyriausybė
nusprendė nuo ateinančių metų pa
didinti didelį darbo užmokestį gau
nančių piliečių pajamų mokesčio t a 
rifą 3 procentiniais p u n k t a i s iki 4 5
procentų. Naujasis mokestis bus tai
komas vienišiems a s m e n i m s , kurių
metinis užmokestis viršija 250,000
eurų (316,000 dolerių) ir sutuokti
niams, kurių bendros metų pajamos
viršija 500,000 eurų, pareiškė krikš
čionių demokratų generalinis sekre
torius Ronals Pofalla. P a s a k jo, prie
monė, jei jai p r i t a r s p a r l a m e n t a s ,
įsigaliotų sausio 1 dieną.
PARYŽIUS
Mažiausiai 6 3 žurnalistai buvo
nužudyti visame pasaulyje 2005 me
tais — tai blogiausias rodiklis per
pastarąjį dešimtmetį, a n t r a d i e n į
pranešė organizacija ,,Reporters
sans Frontieres" (RSF). Tuo p a t me
tu, žiniasklaidos priemonės Indijoje
ir kai kuriose Vidurio Amerikos ša
lyse praėjusiais metais tapo laisves
nės. RSF metinėje ataskaitoje sako
ma, kad daugiau kaip 1,300 žinias
klaidos priemonių darbuotojų pernai
buvo užpulti arba jiems buvo grasi
nama, o daugiau kaip 100 žurnalistų
pateko į kalėjimą. Trečius metus iš
eilės pavojingiausia šalis tebėra Ira
kas. 74 žurnalistai ir žiniasklaidos
priemonių darbuotojai buvo nužu
dyti nuo amerikiečių įsiveržimo į
Iraką 2003 metų kovą.

Lenkijos Katalikų Bažnyčios
vyskupų konferencijos nuolatinė
taryba antradienį svarstė Toninėje
esančios radijo stoties, kuriai vado
vauja vienuolis Tadeusz Rydzik,
veiklą. Tačiau, kaip po posėdžio pa
reiškė Lenkijos katalikų bažnyčios
pirmasis kardinolas Jozef Glemp,
kol k a s sprendimas nepriimtas ar
a t š a u k t i radijo vadovą. Manoma,
kad viskas apsiribos radijo laidų ste
bėtojų tarybos sudarymu. Radijas
„Maryja" susilaukė plataus ne tik
Lenkijos politinių sluoksnių, tačiau
ir visos Europos bei Vatikano atgar
sio po radijo laidoje nuskambėjusio
žurnalisto Stanislaw Michalkewicz
laidos, kurioje jis Lenkijos žydų rei
kalavimus sugrąžinti per Antrąjį pa
saulinį karą prarastą turtą pavadi
no „holokausto industrija".
MINSKAS
Buvęs kandidatas į Baltarusijos
prezidentus Aleksandr Kozulin tar
dymo izoliatoriuje rašo eilėraščius.
Tardymo izoliatoriuje A. Kozulin pa
reikalavo supažindinti jį su vidaus
tvarkos taisyklėmis, nes būtent jo
mis rėmėsi kalėjimo darbuotojai, at
sisakydami leisti pažiūrėti futbolo
čempionų lygos rungtynes. Neseniai
A. Kozulin išmatavo savo kameros
plotą languotu popieriaus lapu. „Pa
sirodo, trims žmonėms tenka 8,6 kv
metro, įskaitant tualetą. Viskas ati
tinka normą (2.5 kv. m žmogui), bet
kameroje nėra k u r pasisukti", —
pranešė spaudos tarnyba.

ARTIMIEJI RYTAI
VARŠUVA
Ministras p i r m i n i n k a s Kazimierz Marcinkiewicz pareiškė, kad
neketina imtis kokių nors priemonių
dėl Vokietijos politikų pasipiktinimą
sukėlusio gynybos ministro Radek
Sikorski teiginio apie Siaurės dujo
tiekio tiesimą. Kalbėdamas sekma
dienį Briuselyje Lenkijos ministras
palygino Vokietijos ir Rusijos susita
rimą dėl šio dujotiekio tiesimo su
1939 metų Molotov-Ribbentrop pak
tu. „Mes ne kartą sakėme, ką mano
me dėl šio projekto. Š i a p r a s m e nie-

ATLANTIC

GAZA
Kovotojai iš palestiniečių prezi
dento M a h m o u d Abbas judėjimo
„Fatah"" paskelbė suburiantys nau
ją karinę formuotę, kuri kovos prieš
naująsias policijos pajėgas, lojalias
islamistinio judėjimo „Hamas" vy
riausybei. Tokių pajėgų, kuriose ga
lėtų būti maždaug 2,000 narių, susi
b ū r i m a s sustiprino palestiniečių
būgštavimus, jog tarp konkuruojan
čių frakcijų prasiverš smurtas, kuris
pablogins saugumo padėtį.

1-800-775-SEND
www.atfanticexpresscorp.corn

Oceai
Krovimu gabenimas
laivu ! visas pasaulio šalis
Kroviniu gabenimas
^ektuvu i visas pasaulio šalis
V.M:

v
Air Freight

Automobiliu pirkimas bei
siuntimas j visas pasaulio šalis.
Krovinij pervežimas
vtsoje Amerikoje.
Small Packaaes

Trucking
Smulki siuntiniu santimas oei
pristatymas i na^us Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje Ba'tarusijcje r>e U*'a ~cve

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S 7W. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
TeL 1 800-775-7363
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tuvių jaunimo kongresas Kanadoje.
Daugiau informacijos randama:
www.kongresas.org
Birželio 2 5 d., sekmadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
40-asis gimtadienis ir parodos ati
darymas. Pradžia 6 vai. vak.

ruošia savo metinę gegužinę Lituanica parke. Pradžia 1 vai. p.p.
Rugpjūčio 20 d., sekmadienį:
LB Lemonto apylinkės gegužinė
PLC sodelyje.
RUGSĖJIS

GEGUŽE

sutiktuvės Lietuvių dailės muzieju
je, Lemont. Pradžia 7 vai. vak. Ren
Gegužės 5 d., p e n k t a d i e n į : gia Lietuvių rašytojų draugija.
Gregužės 21 d., sekmadienį:
Ernesto Žvaigždino tapybos darbų
parodos atidarymas Čiurlionio gale pianisto Gabrieliaus Aleknos kon
rijoje Jaunimo centre. Pradžia 7:30 certas Jaunimo centre. Pradžia 3
vai. vak.
vai. p.p. Ruošia Amerikos Lietuvių
Gegužės 6 d., šeštadienį: Švč. televizija.
M. Marijos Gimimo parapijos metinė
— Muzikinė popietė Balzeko
vakarienė šios parapijos salėje. liet. kultūros muziejuje. Pradžia 2
Pradžia tuojau po 5 vai. šv. Mišių.
vai. p.p.
Gegužės 6 i r 7 d., š e š t a d i e n į
Gegužės 29 d., pirmadienį:
ir s e k m a d i e n į : Šaulių sąjungos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
išeivijoje XVIII suvažiavimas Vy tradicinis susikaupimas prie Stei
tauto Didžiojo vardo šaulių namuo gėjų paminklo. Pradžia 12 vai.
se. Šeštadienį pradžia 9 vai. r., 7 vai.
vak. — pokylis; sekmadienį 10 vai. r.
BIRŽELIS
Mišios Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčioje Brighton Park.
Birželio 3 d., šeštadienį: Pal.
Gegužės 7 d., s e k m a d i e n į : Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont,
„Dainavos" ansamblis koncertuos vysk. Gustavo Garcia Siller teiks
kartu su DuPage choralu, McAninch Sutvirtinimo sakramentą. Iškilmės
Arts Center, 425 Fawell Blvd., Glen prasidės 4 vai. p.p.
Ellyn, IL. Koncerto pradžia 7:30 vai.
B i r ž e l i o 4 d., sekmadienį:
vak.
Ateitininkų šeimos šventė. 9 vai. r.
— Pal. Jurgio Matulaičio misijos Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijo
ruošiami Motinos dienos pietūs je; 10:30 vai. r. PLC salėje iškilmin
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. gas posėdis.
Pradžia 12:30 vai. p.p.
— Ateitininkų namų gegužinė
Gegužės 12 d., p e n k t a d i e n į : Ateitininkų namų sode. Pradžia 12 v.
Viktoro Petravičiaus 100-mečio pa
— Muzikinė popietė Balzeko
minėjimas ir paroda Čiurlionio ga lietuvių kultūros muziejuje. Pradžia
lerijoje Jaunimo centre. Pradžia 7:30 2 vai. p.p.
vai. vak.
B i r ž e l i o 10 d., šeštadienį:
Gegužės 13 d., š e š t a d i e n į : lietuvių tautinių šokių ansamblio
tautinių šokių grupės „Spindulys" „Grandis" metinė šventė Pasaulio
30 metų sukakties koncertas Pasau lietuvių centro Lietuvių fondo salėje.
lio lietuvių centro, Lemont, Jaunimo Pradžia 6:30 vai. vak.
rūmų salėje. Pradžia 5 vai.
Birželio 11 d., sekmadienį:
Gegužės 14 d., s e k m a d i e n į : Birželio trėmimų minėjimas Šv.č. M.
Balzeko liet. kultūros muziejuje Marijos Gimimo parapijoje. Mišios
vyks užsiėmimas „Lietuvių liaudies 10:30 vai. r., akademinė dalis po
namų apyvokos reikmenų ornamen Mišių parapijos salėje.
tika". Pradžia 2 vai. p.p.
— Gedulo ir Vilties dienos pa
Gegužės 16 d., p e n k t a d i e n į : minėjimas Palaimintojo Jurgio Ma
rašyt. Julijos Švabaitės-Gylienės tulaičio misijoje, Lemonte.
naujausios knygos „Draugų laivelis"
Birželio 23-liepos 9 d. XII Lie

LIEPA
Liepos 1 d., šeštadienis: VIII
Lietuvių dainų šventės susipažinimo
vakaronė.
Liepos 2 d., sekmadienį: VIII
Lietuvių dainų šventė University of
Illinois Pavilion salėje.
Liepos 2 d., sekmadienį: VIII
Lietuvių dainų šventės pokylis
Sheraton Chicago Hotel & Towers
patalpose.
Liepos 9 d., sekmadienį: LB
Lemonto apylinkės gegužinė Pa
saulio lietuvių centro sodelyje.
Liepos 16 d., s e k m a d i e n į :
Lietuvių tautinės sąjungos Čikagos
skyrius ruošia tradicinę gegužinę
Ateitininkų namų ąžuolyne, Le
mont. Pradžia 12:30 vai. p.p.
RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 12 d., šeštadienį:
Beverly Shores, IN, Lietuvių klubas

Rugsėjo 10 d., sekmadienį:
LB Lemonto apylinkės gegužinė
PLC sodelyje.
Rugsėjo 24 d., sekmadienį:
„Vaiko vartai \ mokslą" tradiciniai
„Derliaus pietūs" Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Pradžia 12:30 vai.
p.p.
SPALIS
Spalio 7 d., šeštadienį: koncer
tas Jaunimo centre. Rengia JAV LB
Kultūros taryba.
LAPKRITIS
Lapkričio 12 d., sekmadienį:
Premijų šventė Lietuvių dailės
muziejuje, Lemonte. Ruošia JAV LB
Kultūros taryba.
Lapkričio 19 d., sekmadienį:
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 88
m. sukakties paminėjimas Šiaulių na
muose. Rengia Čikagos ramovėnai.

Margumynai
Knarki? Tu nereikalingas Kinijos armijai!
Kinijos liaudies išsivadavimo
armija pateikia naujus reikalavimus
šauktiniams. Tam, kad būtų garan
tuotas sveikas miegas kareivinėse,
uždrausta priimti į armiją tuos,
kurie... per garsiai knarkia.
Informacinės agentūros „Xinhua"
duomenimis, knarkiantys jaunuoliai,
norintys papildyti ginkluotųjų pa
jėgų gretas, negalės to padaryti,
kadangi nosiniai garsai, kuriuos sklei
džia lėtiniu knarkimu sergantys
žmonės, trukdo kolektyvo gyveni
mui". Pranešime nėra tikslinama,
kaip būtent valdžia ruošiasi tikrinti

šauktinius.
Kariuomenės sveikatos apsau
gos departamentas taip pat įspėja,
kad tatuiruotės irgi draudžiamos,
išskyrus tradicinius Kinijos etninių
mažumų atributus. „Tatuiruotės ir
net randai po pašalintų tatuiruočių
meta šešėlį Kinijos kario įvaizdžiui",
- sako departamento vadovai.
Kadangi tarp jaunųjų kinų dau
gėja narkotinės priklausomybės
atvejų, būsimiems kariams taip pat
privalomas šlapimo tyrimas. Taip
bus išaiškinta, a r šie nevartoja
narkotikų.
BNS

„Gėlių simfonija" Lietuvių dailės muziejuje
„Mylėjau gėles nuo pat mažens,
— prisipažįsta gerai žinoma tapyto
ja Nijolė Banienė. — Po penkiasde
šimt metų grįžau aplankyti tėviškę.
Aš klausiu savęs: kur pradingo
saulėgrąžų laukai? Kur dingo rugia
gėlės ir auguonos, siūbuojančios ru
gių laukuose? Kur tos auksinės pu
rienos ir violetinės žibuoklės, k u r
nusagstydavo sraunaus upelio kran
tus? Viskas paliko praeityje... Bet
mano gėlių rapsodija niekad nesi
baigs!"
Svečiuojuosi dalininkės namuo

Dailininkė Nijolė Baniene

se ir čia, studijoje, mus supa spal
vingi paveikslai. Nijolė ruošiasi auto
rinei parodai Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Sustojame prieš di
delį šviesų paveikslą „Mano tė
viškė". Dabar šis mielas Lietuvos
gamtos kampelis čia, jos namuose.
Nijolė Adomėnaitė-Banienė gi
mė Lietuvoje, Kaune. Studijavo
Illinois ir Roosevelt universitetuose.
1957 m. baigė Čikagos meno insti
tutą. Kūrybinio kelio pradžia. Mo
kėsi drabužių modeliavimo, kompo
navo, siuvo, puošė savo mažyles

dukreles, piešė, iliustravo knygas,
kūrė koliažus, tapė. Nuo 1964 m.
dalyvauta daugelyje grupinių, paro
dų įvairiose galerijose, prestižiniuo
se meno festivaliuose, surinko gra
žų apdovanojimų derlių. Amerikos
lietuvių dailininkių draugijos narė
nuo pirmų susibūrimo dienų 1971.
Pirmoji autorinė paroda — 1984 m.
M. K Čiurlionio galerijoje, Čikagoje,
vėliau Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, Lietuvių dailės muzieju
je, Lemonte. Kas ketveri metai me
nininkė stengiasi pradžiuginti savo
kūrybos gerbėjus, parodydama sudė
tingus, tik jai vienai būdingus, gam
toje atpažįstamus ir abstrakčių for
mų derinius, pavasario gamtos gro
žį. „Pavasaris išryškina žmogaus
jausmus, atgaivina savijautą po
sunkaus žiemos sniego ir pilko dan
gaus. Numeti apsiaustus! Atsiranda
noras lėkti per spalvingus laukus,
atsilaisvinti nuo kasdienių vargų ir
nuskristi į tą žydrą dangų. Tai yra
nauja pradžia".
Naujausiuose, akrilo dažais ta
pytuose, menininkės paveiksluose, ku
rie jau pirmomis gegužės dienomis
įsikurs Lietuvių dailės muziejuje,
lieka tas pats pagrindinis veikėjas
— augmenija, darželis, mylimi žie
dai šviesa, nerimastingi atspindžiai
vandens paviršiuje'
Nukelta j 10 psl.

SKELBIMAI
PARDUODA
L E M O N T RELATED LIVINC
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL
KENSINCTON ESTATES
Spacious end unit, vvith custom
upgrades throughout $595,000

630-257-5906
NEKILNOJAMASIS TURTAS
RKS1DENTIAI
BROKERAGE

VIDA M .
SAKEVICIUS
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Real Estate C o n s u l t a n t
Nekilnojamojo t u r t o
pirlrr:..^, pardavimas
708 889 2148

PASLAUGOS
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 VVest 95th St,
F\er*;rt>en Park. I I r.0805
Tel. "<>X-424-Xci54 773-5H1-K654

DRAUGAS, 20uo m. getruzf> 4 d., k e t v i r t a d i e n i s

LIETUVIŲ JAUNIMO KLuBC PERGALES
„MINTIES ODISĖJOS"
. . . - , . KONKURSUOSE

Širdies ligos
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.

Atkelta iš 2 psl.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Crove: 847-718-1212
www.illinoispaln.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts.5r6
Chlcago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Lietuvių komanda vaidina „Džiunglių vaiką" Kalifornijos važybose. Iš dešinės:
Anakonda (Eglė Urbonaitė), tik ką išgelbėjusi iš Indėnų (Lukas Remeika, Gerda
Matulaitė, Kristina Pečiulytė) Žvaigždžių Gaudytoją (Austė Eigirdaitė).

Indėnai, pamatę, kad Žvaigždžių
Gaudytoja susikalba su gyvate, išsi
gąsta ir ima ją garbinti, bet, išgirdę
praskrendančio lėktuvo garsą, pabė
ga. O Žvaigždžių Gaudytoja, pama
čiusi lėktuvą, prisimena, kad reikia
grįžti namo. Tačiau ji negali užvesti
kosminio laivo. Ir čia atskuba jai
padėti džiunglių gyvūnai. Pasirodo
saulė ir vanduo. Iš džiunglių gilumos
atšliaužia galingas Elektrinis Ungu
rys, kuris duoda elektros šoką. Pagal
formulę: elektros šokas + vanduo =
dujos XXII amžiuje bus užvedami
kosminiai laivai.
Vaidina:
Žvaigždžių gaudytoja — Austė
Eigirdaitė
Anakonda — Elgė Urbonaitė
Debesų Vagys — Alytė Ruplėnaitė, Andrius Vaitkevičius
Indėnai — Lukas Remeika,
Gerda Matulaitė, Kristina Pečiulytė.
Kalbinu komandos dalyvius, jų
tėvelius ir vadoves, kas juos visus
patraukia užsiimti tokiu sudėtingu,
daug studijavimo, ieškojimų, mąsty
mo, kūrybos ir darbo reikalaujančiu
žaidimu.
Vadovė Auksuolė Jackūnaitė,
minutėlę pamąsčiusi, kalba:
Ar tai žaidimas? Tai ne žaidi
mas, tai mokymasis, tiktai kitokia
forma, negu mokykloje, mokymasis
per žaidimą. „Minties odisėja" — tai
mokomoji programa, kur išmoksta
ma daug naujų dalykų, tačiau neak
centuojamos įgytos žinios. Svarbu,
kaip tas žinias pritaikyti praktiškai.
Vaikai vaidinimo kūrimo eigoje pri
valo priimti įvairius sprendimus.
Čia vieno teisingo sprendimo nėra,
jų gali būti keletas, bet vaikai turi
ieškoti, kuris yra jiems priimtines
nis. Ieškojimo procesas čia pasidaro

beveik svarbesnis už patį rezultatą.
Be to, šio proceso metu vaikai
mokosi dirbti kartu.
— Pergalės savaime neatsiran
da. Kaip vedate komandą į pergalę?
— Spektaklis tarsi gyvas orga
nizmas, darbo procese vis keičiasi,
nes vaikai įgauna vis daugiau supra
timo, patirties, pasitikėjimo savimi.
Dirbant iškyla daugybė klausimų.
Lengviausias kelias būtų „įsikišti"
ir, kaip sakoma, „sudėti taškus". Bet
tuomet nebūtų vaikų pergalė, būtų
tik vadovo pergalė. Tas kelias, ku
riuo komandą vedu — sulaukti pa
čių vaikų sprendimų — nenuvylė. Svar
biausia, pasitikėti vaikais ir nenu
leisti rankų iki pabaigos. Teisingiau
sias sprendimas kartais ateina pas
kutinę akimirką. Taigi, vedu koman
dą į pergalę, leisdama vaikams pa
tiems atrasti teisingą kelią.
Mokytoja Indraja Šulcaitė:
Programa labai sudėtinga. Rei
kia surinkti daug informacijos, daug
dėmesio skirti detalėms. Svarbiau
sia — kūrybos procesas, kur nuola
tos keliami klausimai komandos da
lyviams: kodėl taip galvoji? Kodėl
taip padarei? Pats vaidinimas gal
net paskutinėje vietoje. Reikia išmo
kyti vaikus mąstyti, todėl ši progra
ma labai lavina protą. Ypač naudin
gos spontaninės užduotys. Tokius
pratimus turėtų daryti mokyklose
kiekvieną dieną. Šią veiklą reikėtų
plėsti, nes tai labai įdomus ir nau
dingas dalykas.
Eglutės tėvelis Eduardas Ur
bonas:
„Minties odisėja" skatina inicia
tyvą, ugdo kūrybiškumą, daro tei
giamą poveikį vaiko asmenybės for
mavimui. Sukurtas kolektyvas, kur
vaikai mokomi tarpusavyje ben-
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Tetseįai stebi lietuviu pasirodymą Los Angeles varžybose s m kovo men Debesų
Vaqvs ' A l y t ė Ruplenaite ir Andrius Vaškevičius' damuoia savo sukurta daina

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chlcago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angkskai arda lietuviškai.

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Jaunųjų lietuvių klubo nariai ruošiasi spontaniškai užduočiai — iš šiaudelių,
skalbinių spaustukų, popierinių puodukų ir kompiuterio disko gaminamas kūry
biškas „produktas". Iš kairės: Andrius Vaitkevičius, Alytė Ruplėnaitė, Lukas
Remeika, Kristina Pečiulytė ir Austė Eigirdaitė.

drauti, jie draugiški ir „mūru" stoja
Visi vaikai mielai pasakoja, kaip
vienas už kitą.
jie kūrė ir gamino vaidmenų kostiuEglutei patinka vaidinti. Ji pasi- mus, dekoracijas ir kitus spektaklio
dariusi savarankiškesnė, drąsesnė, elementus. Lukas prie savo kostiuPer visą žiemą ji namuose turėjo mo priklijavo saulėgrąžų, pupų ir
daug darbo: sukūrė ir pagamino savo kamščių, o Alytė ir Andrius — nuAnakondos kostiumą, lėktuviuką, pieštų pinigų. Alytė sukūrė (prisimezgė vąšeliu iš siūlų lianas ir puošė dėjo Andrius) Debesų Vagių dainelės
džiungles, kūrė muzikinį foną žodžius. Gerda sugalvojo ateities
Debesų Vagių dainelei.
kosminių laivų kuro formulę. KrisKristina, Gerda, jų mamytės tina iš seno kamuolio padarė labai
Vaiva Pečiulienė ir Ingrida Matu- daug vitaminų turintį kaktusą,
lienė pasakoja, kaip buvo kuriamas
Vaikų nuomone, „Minties odisėIndėnų šokis. Kai galutinai buvo joje" yra įdomiau, negu mokykloje,
nuspręsta, kad šoks privalomą šokį Čia visokių įdomių dalykų galima
Indėnai, prasidėjo įtemptas darbas, sužinoti ir suprasti, kaip juos paPerskaitė nemažai literatūros, per- daryti. Čia smagu praleisti laiką su
žiūrėjo dokumentinių ir meninių komandos draugais ir įdomu mojuostų. Išsiaiškino, kad negalima kytis.
naudoti ritualinių ir susijusių su
Beruošiant šį straipsnį, kilo
indėnų dievais šokių elementų. Iš- nemažai minčių, pirmiausia, kad
studijavę visa, ką indėnai šoka, at- šitokiam, kaip „Minties odisėjoje"
rinko leistinus naudoti judesius, vaikų mokymui reikia ir visapuMergaitės juos mokėsi ir jungė į siškai išsilavinusių vadovų — mokyvientisą šokį.
tojų, psichologų. Gal formuojasi ateiLukas sako, kad jam labai patin- ties mokyklos modelis?
ka Indėnų šokis, geras šokis. Turim
O dabar, vaikai — komandos
būgnus ir dėžes nuo „popcorn", mu- dalyviai, jų tėveliai, Santa Monica
šam rankom ir palydim garsais: Lietuvių Jaunimo klubo prezidentė
hu-ta, ta, ta,- hei, hei, hei...
Rūta Kargaudaitė dėkoja komandos
Austė papasakojo, kaip piešė vadovei, mokytojai Auksuolei Jackūaugalus ir, iškirpusi rišo siūleliu naitei ir mokytojai Indrajai Šulcaitei
prie stendo. Dekoracijose visi auga- už pasiaukojantį darbą,
lai ir gyvūnėliai turi būti tik tie,
Kviečiame susipažinti su Santa
kurie auga ir gyvena Amazonės Monica Lietuvių jaunimo klubo veikdžiunglėse. Kiekvieno jų reikia la tinklalapyje w w w . S a n t a m o padaryti nuotraukų, augalą aprašyti nicalithuanianyouthclub.org
ir konkurso metu prieš pasirodymą
Paruošė Irena Arienė
pateikti Teisėjų komisijai.
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Arkv. Mečislovas Reinys ir Adelė Dirsytė
Balandžio 22 dienos popietės
šilta saulė nesulaikė norinčių atvyk
ti į dvasinį renginį, kuris* vyko Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Žmonės rinkosi paminėti arkivys
kupą Mečislovą Reinį ir Sibiro kan
kinę Adelę Dirsytę.
Renginį vedė Marija Remienė,
kuri pasveikino susirinkusius pab
rėždama, kad dar gyvename dvasi
niame džiaugsme — Šv. Velykų
laikotarpyje.

Aldona Vasiliauskienė

Jono Kuprio nuotr.
Pakalbėti apie arkv. M. Reinį
buvo pakviesta mokslininkė iš Lie
tuvos, istorikė Aldona Vasiliauskie
nė, kuri jau daugiau nei 10 metų
tyrinėja vyskupo bažnytinę, moks
linę, politinę ir visuomeninę veiklą ir
ta tema yra paskelbusi per 100
straipsnių periodikoje.
Kas toji mokslininkė A. Vasi
liauskienė? Čikagoje ji lankosi nebe
pirmą kartą. Tai viena produkty
viausių Lietuvos istorikų, giliai ti
kinti mokslininkė, atskleidžianti
dvasinių vertybių reikšmę. Klausy
tojams ji pristatė savo paskaitą
„Arkivyskupas Mečislovas Reinys:
mokslo ir tikėjimo vienovė".
Apie M. Reinį pastaruoju metu
daug rašoma tiek Lietuvos, tiek išei
vijos spaudoje. Dr. A. Vasiliauskienė

savo kalboje atskleidė, kad neprik
lausomoje Lietuvoje bažnyčių vado
vai ir kunigai būvi įsijungę į politinį
tautos gyvenimą. Arkv. M. Reinys, jo
kaip Bažnyčios vadovo pozicija, po
žiūris į sovietų ir vokiečių okupacijas
buvo aiškūs ir tvirti. Jis kovojo prieš
okupantus skaitydamas paskaitas,
rašydamas straipsnius, tarsi nujaus
damas, kad grįžę komunistai norės
sužavėti lietuvių tautą bedieviško
komunizmo skelbiamais pažadais.
Vokiečių okupacijos metais
arkv. M. Reinys nepamiršta, kad
Lietuva — hitlerinės Vokietijos ran
kose. Panaudodamas diplomatinius
gabumus, jis siekė atgauti vokiečių
okupuotą kraštą. Jo dėka dukart ati
daroma ir veikia Vilniaus kunigų
seminarija, remiami studentai, pa
laikomas kun. Alfonsas Lipniūnas,
per radiją lietuvių kalba transliuo
jamos pamaldos. Arkivyskupas atlie
ka ir daug kitų darbų, liudijančių
mokslo vertę, o taip pat meilę, tikėji
mo prasmę ir atsakomybę savo kraš
tui.
Arkv. M. Reinys nepakeitė savo
pozicijos ir kraštą okupavus sovie
tams. Jis nesidavė įbauginamas —
liko tvirtas ir nepalaužiamas savo
tikėjime, įsitikinimuose ir pažiūrose.
Nepailstantis kovotojas dėl tikėjimo
ir tautos laisvės, sovietinei valdžiai
jis buvo nepageidaujamas asmuo.
Tad reikėjo su juo susidoroti. 1947
m. birželio 12 d. M. Reinys suima
mas, tardomas Vilniaus saugumo
rūsiuose ir išvežamas į Rusiją. 1953
m. lapkričio 8 d. miršta nukankintas
Vladimiro kalėjime.
Arkv. M. Reinio anuo metu sva
rūs žodžiai pamoksluose, paskaitose,
straipsniai spaudoje, skelbiantys
meilę artimui, dėmesį skriaudžia
mam, puoselėjantys meilę lietuvių
kalbai, rūpestį tautinio identiteto iš
saugojimui, nepraranda aktualumo
ir šiomis dienomis. Šiandien ypač
pasigendama Bažnyčios vadovų, ku
rie padėtų įgyvendinti tautos vado
vams socialinį teisingumą praktikoje

„Gėlių simfonija"
Lietuvių dailės muziejuje
Atkelta iš 8 psl.

Muzikali, vientisa gamtos im
provizacija, tiksli, kruopšti tapybos
įvaldymo technika, išskiria meni
ninkę iš kitų tapytojų tarpo. Kūryba
visada siejasi su paslaptimi. Jauti,
kaip dailininkės ranka tiksliai veda
teptuku ir potėpio skrydyje lydosi
formos, spalvos, paviršiai, ekspre
syvios parabolinės linijos sujudina
paveikslo plokštumą, atverdamos
žvilgsniui nenusakomą erdvę. Tai
gamta, gyva, tikra, atpažįstama, tik
dailininkės paveiksluose raiški ir
išskaidrinta iki abstrakcijos, iki
pojūčio. Jos kūrybos įvaizdžių lau
kas čia pat, supa mus — matomas,
liečiamas, jaučiamas.
Pasakiškai balti „Auksinių var
pelių" žiedai svyra ir atsispindi mė
lyname raibuliuojančiame vandeny
je. Paveikslų drobėse žydi, sklei
džiasi ryškios „Vasaros gėlės". Švel
naus intymumo įspūdį sukuria lais
vas, lengvai krentančių „Fioletino
krioklio" žiedų sąskambis. Matau,
kaip švelnus elium gėlių violetas
ryškėja pievos žalumoje, tolumoje
prasišviečia žydinčių lubinų kekės,
ramybės akimirka ,,Rūke".Ji nu
trūksta paveiksle „Purprea", kai
dailininkė už lengvų elium žiedų

energingu potėpiu sujudina lapiją,
pažadina nerimą, o vaizdo plokštu
mos formų kaita atsiliepia žiūrovo
mintyse. Vaivorykštės gama priso
drinti paveikslai gieda meilės gyve
nimui giesmę. Laiko tėkmėje netikė
tai, nelauktai atsiradusius praradi
mo, kančios ženklus žymi „Juoda ir
balta" kompozicija, „Praeitis ir
ateitis". Baltos drobės plokštumoje,
jaudinantys išraiškos atvirumu,
praradę spalvingą gamą, sustingo
mylimi eilium žiedai, suvirpa kraujo
lašas. Juoda spalva, tai ne tamsa,
ne naktis. Tai šviesos priešybė, liki
mo kelias, vedantis į vieninteles tau
atviras duris. Kas už tų durų? Atei
tis. Dar nežinoma. Ir vėl išraiškingai
triptike „Rudens simfonija" jungiasi
skaidrios spalvos, subtilūs tonai,
atspalvių niuansai.
Gerai žinoma dailininkė Nijolė
Banienė, nuėjusi kūrybinio kelio
atkarpą, yra ir ta pati ir visa laika
atsinaujinanti —jautri, trapi, neri
mastinga ir labai kūrybinga. Kaip
štrichas, papildantis kūrybos Kr.
tekstą, parodoje bus eksponuoja mi
ir prieš eilę metų, pačios surasta
*<-chr.:ka

.įt/.k*:

a!.-pa-;ria:

Kun. dr. Kęstutis Trimakas

Jono Kuprio nuotr.
— duoti kitiems, atsisakant sau.
Dabartinėje Lietuvoje yra perdėtas
dėmesys materialinėms vertybėms
ir šioje situacijoje ypač svarbus arkv.
M. Reinio pavyzdys.
Antrą paskaitą skaitė kun. dr.
Kęstutis Trimakas, žinomas giliu
minčių pamokslininkas, profesorius,
keliolikos knygų ir daugelio straips
nių autorius, ateitininkas nuo jaunų
dienų, dabar ateitininkų dvasios
vadovas. Jis žinomas ne tik išeivijoje
bet ir Lietuvoje.
Kun. dr. K, Trimakas palygino
A. Vasiliauskienės ką tik išsakytus
faktus apie arkv. M. Reinį su pana
šiais faktais Adelės Dirsytės gyve
nime. Abu buvo nepalaužiamai išti
kimi Dievui ir dėl to nepalenkiamai
priešinosi į Lietuvą besiveržiančiam
ateistiniam komunizmui. Žinoma,
arkivyskupas turėjo didesnes gali
mybes, negu pedagogė. Tačiau ši
drąsi mokytoja atsargiai bet drąsiai
išnaudojo galimybę, kuri, atrodo,
vyskupui buvo neįmanoma: per visą
Sibirą ji brėžė kryžiaus kelią, net
koncentracijos stovyklose nesusto
dama stiprinti kartu kalinčių lietu
vių tikėjimą, viltį ir meilę tautai bei
Dievui.Tam ji naudojo psichologines
žinias, kurias sėmėsi Lietuvoje iš
vieno pirmųjų psichologijos žinovų

rožės", lyg gamtos formų parafrazės.
Gėlė — tai ženklas minčiai, idė
jai, grožiui išreikšti, tai nuolatinio
gamtos vystymosi liudijimas simbo
line meno išraiška.
„Sek mane takeliu. Ženkim kar
tu į sukurtus mano gėlių sodus. Sek
mane į nežinomus mano horizontus",
— kviečia dailininkė Nijolė Banie
nė. Susidomėjimas tapyba nemažėja,
tikiu, kad jos gėlių rapsodija niekada

Lietuvoje — M. Reinio.
A. Dirsytė, norėdama tapti dip
lomuota mokytoja, 1928-1932 metais
studijavo Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos-filosofijos fakultete,
kur tuo laiku arkv. M. Reinys jai
dėstė psichologiją. Neabejotinai, jis
jai padarė didžiulę įtaką ir netiesio
giai lėmė jos ištrėmimą į Sibirą.
1944 m. A. Dirsytė buvo pakvies
ta globoti ateitiniškąjį jaunimą mo
kyklose. Kaip tik už šią veiklą ji,
kartu su kitais ateitininkų vadovais
buvo suimta ir ištremta į Sibirą. Ir
kaip tik už tai, kad koncentracijos
stovyklose apaštalavo tarp kalinamų
lietuvių, ji buvo žiauriai kankinama.
Mirė (ar buvo specialiai likviduota)
prieš išauštant jos išlaisvinimo die
nai — 1955 metais.
Šios popietės programą lietuviš
komis dainomis paįvairino Mindau
gas Jankauskas. Prasmingos, žiūro
vams negirdėtos liaudies dainos
buvo pritaikytos šios dienos pas
kaitų temoms.
Po paskaitos JAV Lietuvių rašy
tojų draugijos pirmininkė Stasė Pe
tersonienė pasveikino istorikę dr.
Aldoną Vasiliauskienę, įteikė rožių
puokštę ir padėkojo už krikščio
nišką, katalikišką istorinį darbą.
Dr. A. Vasiliauskienė yra lai
mėjusi laikraščio„Lietuvių balsas"
organizuojamo konkurso pirmąją
premiją — 5,000 dol. Programos pa
baigoje šio laikraščio vyr. redakto
rius Vytautas Radžius perskaitė
komisijos aktą ir įteikė laimėtojai
čekį. Šios premijos mecenatas — dr.
Jonas Adomavičius.
Po programos Irenos Dirdienės
rūpesčiu buvo suruoštos vaišės.
Dvasinę popietę organizavo JAV LB
Kultūros taryba, Lietuvių Romos
katalikų federacija ir ALTas. Prog
ramos paskaitininkams, solistui ir
visiems apsilankiusiems svečiams
dėkojo ALTo pirmininkas adv. Sau
lius Kuprys. Pavasario popietė buvo
prasminga ir dvasiškai pakili.
Marija Remienė
nesibaigs. Pasitinkant Motinos die
ną pavasarinė nuotaika teatveda
visus į susitikimą su žydinčiu dai
lininkės kūrybos pasauliu.
Lietuvių dailės muziejus
kviečia gegužės mėn. 6 d., šešta
dieni, 6 vai. v. į menininkės Ni
jolės Banienės parodos atidary
mą PLC, Lemonte.

Ba'.'o.

nelygaus paviršiaus plokštumos akrilo dažais atspaustos „Raudonos

.Mano darželis" Akrilika Nijolė Banienė.

Laima Krivickienė
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AtA
MODESTAS K. JAKAITIS

AtA
MARIA MONČIENĖ
MILAŠIŪTĖ

Mirė 2006 m. gegužės 1 d., sulaukęs 77 metų.
Gyveno Itasca, anksčiau Lemont ir Marąuette Park, IL.
Gimė 1929 m. Lietuvoje, Kaune.
Nuliūdę liko: dukra Vilija su vyru Sixto Zamora, anūkas
Zigmas, sūnus Viktoras su žmona Robin, sūnus Paulius su
žmona Elizabeth, anūkės Alexandria ir Antoinette, artima
šeimos draugė Giedrė Šimkus ir vaikai Vaidas ir Rasa, svainis
Algirdas Trinkūnas su žmona Laima bei kiti giminės Lietuvoje.
A. a_. Modestas buvo Kajatono ir Onos Jakaičių sūnus, a.a.
Jūros vyras.
Ilgametis skautas ir nepailstantis visuomenininkas.
Laidotuvių apeigos privačios.
Liūdinti šeima

Mylimam Vyrui, Tėvui, Seneliui

AtA
dr. JUOZUI ULECKUI
po ilgos ir sunkios ligos, Toronte, Kanadoj, Amži
nybėn išėjus, žmonai dr. MARIJAI ARŠTIKYTEIULECKIENEI, dukrai dr. JŪRATEI, sūnui dr. GIN
TARUI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems, reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Kauno ^Aušros" mergaičių gimnazijos klasės draugės
Nijolė Bražėnaitė-Paronetto
Elena Čiurlytė-Barnett
Dalia Galaunytė-Augūnienė
Danutė Katelytė-De Cesare
Birutė Kukaitytė-Preikštienė

V
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AtA
JADVYGOS ZALAGĖNIENĖS

Po trumpos, sunkios ligos mirė 2006 m. balandžio 3 d., su
laukusi garbaus 74 m. amžiaus.
Gimė tėvelių ūkyje netoli Kraslavos, Latvijoje. Gyveno
McLean, VA pas dukrą ir žentą. Anksčiau gyveno Libertyville,
IL.
A.a. Maria vyras, a.a. Kazimieras Mončys pirmas iškeliavo į
Amžinybę.
Giliai nuliūdę liko: duktė Linda Isacson su vyru John,
anūkės Julia Marie Isacson ir Elizabeth Grace Isacson, broliai
ir seserys: Stasys Milašius, Mykolas Milašius, Kazimieras
Milašius, J o n a s Milašius, Birutė Ališius, Hedy Šliteris, Teresė
Milašius ir Juozas Milašius bei jų šeimos.
A.a. Maria emigravo į JAV 1949 m. balandžio mėn. ir kartu
su tėveliais apsigyveno Wisconsin, kur praleido jaunystę. 1954
m. ištekėjo už Kazimiero Mončio. Užaugino vieną dukrelę
Lindą. Persikėlė į Libertyville, IL, kur išgyveno 37 metus. A.a.
Maria buvo veikli Šv. Baltramiejaus parapijos Waukegan, IL
narė. Priklausė Waukegan-Lake Country apylinkės JAV Lietu
vių Bendruomenei.
A.a. Maria baigė Lake Forest College įgijus rusų ir vokiečių
kalbų diplomą ir specialybę. Mokytojavo pradžios mokyklose per
30 m. — ilgiausiai Washington mokykloje, Mundelein, IL. A.a.
Maria taip p a t įgijo magistro laipsnį LaVerne College, California. Dėstė įvairiuose seminaruose Illinois valstijoje, skirtus ap
mokyti kitus mokytojus.
Netekus a.a. Kazimiero, a.a. Maria persikėlė į Virginia gy
venti su d u k r a ir jos šeima, kur praleido 9 metus, padėdama au
ginti savo anūkes. Čia irgi buvo aktyvi St. Luke's katalikų para
pijos narė, toliau sekė savo interesus mene, operoje ir so
dininkystėje.
Atsisveikinimas "VVashington, DC apylinkėje įvyko ketvirta
dienį, balandžio 6 d., Money and King laidojimo namuose, Vienna, VA. Gedulingos šv. Mišios atnašautos St. Luke katalikų
bažnyčioje, McLean, VA.
Atsisveikinimas Čikagos apylinkėje įvyko pirmadienį, ba
landžio 10 d., McMurrough laidojimo namuose, iš kur antra
dienį, balandžio 11 d., velionė buvo palydėta į St. Mary of Vernon Church, Indian Creek, IL, kur buvęs Šv. Baltramiejaus pa
rapijos klebonas kun. Bill Zavasky atlaikė šv. Mišias. Po šv.
Mišių, a.a. Maria buvo palaidota Ascension Cemetery, Liberty
ville, IL.
A.a. Marios šviesiam atminimui, šeima prašo aukoti Capital
Hospice, 6565 Arlington Blvd., Suite 501, Fairfax, VA 22042
arba American Cancer Society.
N u l i ū d ę duktė, ž e n t a s , broliai i r s e s e r y s ,
giminės i r artimieji

(1917-2006)

atminimui
šeima aukas skyrė,
tarpe kitų organizacijų, ir
Jėzuitų gimnazijoms Vilniuje ir Kaune.

KETURIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

Jadvygos Zalagėnienės
gyvenimui ir darbams atminti
Lietuvos jaunimo katalikiškam
švietimui aukojo:

Tėveli, praėjo j a u keturiasdešimt penki metai, kaip
užmerkei savo akis šiam gyvenimui ir iškeliavai ten, kur nėra
nei ašarų, nei skausmo...

Stanley ir Monika Adomaičiai, Willow Springs, IL, Arvydas ir Diana Algminai,
Riverside, IL, Algis ir Birutė Augaičiai, Chicago, IL, Alfredas ir Vida Blyškiai, Oak
Lawn, IL, Kleopatra Buinevičius, Palos Park, IL, Vytautas ir Albina Gaižučiai, Oak
Lawn, IL, Vytautas ir Dalia Januškiai, Lemont, IL, Lilija Jasas. Palos Hills, IL,
Jonas ir Nina, Viktoras-i^kšaičiai, Bevehy Shores. IN, Bernard ir Severiną Juš
kus, Lemont, IL, E. Kavaliūnas, Romas ir Baniutė Kronai, WiHowbrook, IL, Vee
Minarich, Raimundas ir Daiva Panarai, Orland Park, IL, Ona Paulikas. Homer
Glen, IL, Romualdas ir Dalia Povilaičiai, Lemont. IL, Viktoras ir Vida Puodžiūnai
Lemont, IL, Julius ir Zita Širkai. Lemont. IL. Beverly Smoot. Lionginas A. Špokas,
Crystal Lake, IL, Theodore G. Stephens, S r, Alsip, IL, Izabelė Stončius. Chicago.
IL, Karen Sturtevant, Oak Forest, IL, Jūratė ir Aleksas Švedai. Homer Glen, IL,
L. T. Volkovickis, Hinsdale, IL.
Visiems aukotojams ir šeimai nuoširdžiai dėkojame.
' j j ^ . "Lithuanian Jesuits Falhers-Baltic Project", 12690 Archer Ave.. Lemont, IL 60439

AtA
DOMININKAS JURJONAS
Mirė 1961 m.gegužės 4 d.
Palikai mums savo tėvišką meilę ir skaidrius praeities
dienų atsiminimus, o mūsų širdyse — neužpildoma tuštuma...
Šiandien meldžiam — ilsėkis Viešpaties ramybėje.
Drauge su mumis, prisiminkite Jį savo maldose.
Su liūdesiu
/^l

duktė, s ū n u s , anūkai ir proanūkai

•y
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APYLINKĖSE
• 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, pasiliiiksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą Nativity BVM Parish vardu, siųsdami
Julie Zakarka, 10445 S. Keating
Ave., O a k Lawn, IL 60453 a r b a
paskambinę j a i tel. 708-425-5015.
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600.
• Židinio p a m a l d o s , šv. Mišių
a u k a ir rožinis ruošiamos Palai
mintojo J . Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadienį, gegužės 6 d., 8 vai.
ryto. Melsimės už savo motinas,
pasimelsime dangiškajai Motinai
Marijai. Visi nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti pamaldose.
• Šv. K a z i m i e r o k o n g r e g a c i j o s
seserys maloniai kviečia visus pa
simelsti, kad kongregacijos įsteigėja
Motina Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta Palaimintąja. Mišios bus šį
šeštadienį, gegužės 6 d., 9:30 vai. r.
seselių motiniškajame name, 2601
W. Marąuette Rd., Chicago. Šv. Mi
šias auk.os kun. Augustine Kulbis,
SM, iš Our Lady of Sorrows Monastery, Chicago. Prašome visus daly
vauti. Įėjimas pro paradines duris.
• P i e t ū s v i e n i n t e l i a m išeivijoje
lietuviškam dienraščiui „Draugas".
JAV LB Brighton parko apylinkės
valdyba kviečia visus pietums su
„Draugu". Pietūs įvyks gegužės 7 d.,
sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield Ave.,
11 vai. r. Visi norintys, kad „Drau
gas" būtų sveikas ir gražus, ateikite
ir dar savo draugus pasikvieskite.
• S e k m a d i e n į , g e g u ž ė s 7 d., J a u 
nimo centro kavinėje po 10:30 vai.
šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje, 12 vai.
p.p. b u s rodomas naujas
filmas
„Kelias į Šiluvą", sukurtas Lietu
voje. Apie Švč. Marijos šventovę
Šiluvoje pasakos ir į k l a u s i m u s
atsakys seselė Pranciška. Filmą bus
galima įsigyti. Vaišinsime gardžiais
cepelinais. Visus maloniai kviečia
J a u n i m o centro valdyba.
• 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. k o n s u l a s Čikagoje Arvydas
Daunoravičius. Gegužės 6 d., šešta
dienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. B u s
skani vakarienė, šokiai, veiks baras.
Kviečiame visus dalyvauti. Auka 25
dol. Vietas galite užsisakyti pas
kambinę tel. 773-434-3713.

•Filatelistų draugija „Lietuva"
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje 2006 m. gegužės 7 d.
(sekmadienį) 12:30 vai. p.p. šaukia
visuotinį narių susirinkimą. Po susi
rinkimo — vaišės ir pabendravimas.
Bus padaryta visų susirinkimo daly
vių nuotrauka draugijos spaudai.
Kviečiame draugijos narius bei visus
kitus asmenis, kurie domisi Lietu
vos filatelija, dalyvauti susirinkime.
• G e g u ž ė s 12 d., p e n k t a d i e n i ,
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, įvyks žymaus lietuvių
grafiko Viktoro Petravičiaus šimtosioms gimimo metinėms skirtas
vakaras — paroda „Aš vis norė
davau s u k u r t i savo..." (Viktoras
Petravičius). Maloniai kviečiame
visus pažinojusius dailininką ir
visus mylinčius meną žmones atvyk
ti į šį prisiminimų vakarą.
• J A V L B XVIII t a r y b o s r i n k i 
mai Brighton P a r k 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.
J u m s bus atsiunčiami vokai su bal
savimo lapeliais. Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave, Chicago, rin
kimai vyks gegužės 6-7 ir gegužės
13-14 dienomis. Šeštadieniais budėsi
me nuo 8:30 vai. r. iki 10:30 vai. v. ir
nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. mokyk
loje, sekmadieniais nuo 10 vai. r. iki
1 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje.
• Rašytojos Julijos ŠvabaitėsG y l i e n ė s 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.
• Č i k a g o s stalo tenisininkai, jei
esate k a d a žaidę stalo tenisą ir
kiek pasitreniravę norite dalyvauti
ŠALFASS čempionate, įvyksiančia
me gegužės 19-20 dienomis PLC se
nojoje sporto salėje, Lemonte, Algir
das Vitkauskas maloniai kviečia j u s
į treniruotes pirmadieniais, trečia
dieniais, penktadieniais nuo 7 vai. v.
Registruotis tel. 630-257-3182 arba
630-887-6310, taip pat e-paštu:
visvitalis@comcast.net
• R i n k i m ų i J A V LB XVIII t a r y 
bą dienomis Lemonto apylinkės
komisija Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th Street, Lemont, dirbs
kiekvieną gegužės mėn. sekmadienį,
t. y., 7, 14, 2 1 ir 28 dienomis nuo
9:30 vai. r. iki 2 vai. p.p. Norintys
balsuoti paštu, prašome apie tai pra
nešti iki gegužės 15 d. tel. 630-7890529 arba 630-243-9567. Kviečiame
visus lietuvių kilmės asmenis,
sulaukusius 18 m. amžiaus, aktyviai
dalyvauti rinkimuose.

„Draugo" leidėjai primena visoms organizacijoms, kad galioja ilga
metis nustatymas
— visi pranešimai ir reklamos nemokamai spaus
dinami tik vieną kartą. Norint „Draugo" skaitytojams apie susirinki
mus, koncertus, renginius ir t.t. pranešti dažniau, reikės susimokė-ti.
Siųsdami žinutę, pateikite platesnę informaciją (kiek kartų norite
paskelbti savo žinutę) skelbimų skyriui. Informaciją galite siųsti paš
tu: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL 60629, faksu 773-585-8284 arba
e-paštu:
skelbitnai@draugas.org

KVIEČIAME Į „DRAUGO" SVETAINĘ!
Jeigu dar neturėjote progos apsilankyti atnaujintoje „Draugo" sve
tainėje, kviečiame tai padaryti. Adresą lengva atsiminti, o dar lengviau
atsidaryti:

wwiv.draugas.org
Mes esame tikri, kad būsite maloniai nustebinti! Žinoma, geriausia
prenumeruoti ir skaityti patį „Draugą", bet susipažinti su juo (lietuvių
ir anglų kalba) paskaityti vieną kitą straipsnį (kultūrinėmis, politinė
mis, religinėmis ir kitomis temomis), žinutę, korespondenciją, naujie
nas iš Lietuvos galite mūsų svetainėje. Tai tiktai sužadins „apetitą" dau
giau sužinoti apie šį, vienintelį užsienyje leidžiamą, lietuvišką dienraštį.
Kviečiame svetainėje pareikšti ir savo nuomonę, rašyti mums laiš
kus, komentuoti, bendrauti ir bendradarbiauti. Nors „Draugas" šiemet
švęs 97 metų gimtadienį, bet jis toli gražu nesustabarėjęs. nuolat kei
čiasi, atjaunėja, „eina su dienos reikmėmis".
Paraginkite savo draugus, kaimynus, pažįstamus, bičiulius apsi
lankyti „Draugo" atnaujintoje svetainėje. Tikime, kad ir jiems tai
suteiks malonumo.
Redakcija
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Gegužės 5 d., penktadieni
7:30 vai. v.
Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre
įvyks dailininko
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„Improvizacijos Floridos tema" ]
atidarymas
Kviečiame visus. Adresas: 5620
S. Claremont Ave., Chicago
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Amerikos
TV rodo:
S e k m a d i e n į , g e g u ž ė s 7 d., 7 - 8 v a i . v . : „Kunigo žodis" — kalbės
kun. L. Miliauskas. Poezijos valandėlė - eiles skaitys poetas K Jazbutis.
„Advokato patarimai" — į žiūrovų klausimus atsakys adv. Robertas
Kėželis. Reportažai iš Lietuvių fondo suvažiavimo ir Lietuvių Verslo
tarybos susirinkimo.
A n t r a d i e n į , g e g u ž ė s 9 d., 7 - 8 v a i . v.: Čikagos lietuvių krepšinio
lygos valandėlė — reportažai iš finalinių varžybų bei čempionų apdova
nojimai. Kultūros ir verslo naujienos iš Lietuvos.
K e t v i r t a d i e n į , g e g u ž ė s 11 d., 7 - 8 v a i . v.: Žinios iš Lietuvos —
„Panoramų" santraukos.
P e n k t a d i e n į , g e g u ž ė s 12 d., 7 - 8 v a i . v.: Lotynų Amerikos šokių
ansamblio „Žuvėdra" iš Lietuvos koncerto Čikagoje, įvykusio 2005 m.
gegužės 1 d., II dalis. Atkreipiame žiūrovų dėmesį, jog tai paskutinė
ALTV laida penktadieniais.
ALTV laidas galite žiūrėti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir
sekmadienį 7 - 8 vai. v. Laidos kartojamos antradienį, ketvirtadienį,
penktadienį 1:30 - 2:30 vai. p.p. per WFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248
kabelinį kanalą. Tel. pasiteiravimui: 708-839-9022, altv@comcast.net
ALTV informacija

Artėja Motinos diena.
Lietuvių fondas sveikina visas motinas,
močiutes, išlaikiusias lietuvišką pradą,
besirūpinančias lietuviškumo išsaugojimu,
sukūrusias lietuviškas organizacijas.
1
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Viena tokių motinų buvo Rožė Kriaučiū
nienė. Sūnus dr. Romualdas Kriaučiūnas, pra
tęsdamas mamos idėjas, jos atminimui pa
gerbti Lietuvių fondui atsiuntė dosnų, 260 dol.
į inaša.
"*-r"
'

Rožė Kriaučiūnienė

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

• J A V L B XVIII t a r y b o s rinki
mai Cicero apylinkėje vyks gegužės
7 ir 14 dienomis, sekmadieniais, nuo
8:30 vai. r. iki 12 vai. p.p. Šv. Antano
parapijos mokyklos patalpose, 1500
S. 49th Ct. Norintieji balsuoti paštu,
prašome skambinti Rinkimų komisi
jos pirmininkui Mindaugui Baukui,
tel. 708-863-9849.
• Lietuvių centro restoranui
„Seklyčia" skubiai roikalinpos dvi
padavėjos
dirbt i savaitgaliais.
Kr.-ipt-.s ; Ritą tel. 708-271-7041
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Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
^mokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
Sk«!blrm* skyriaus tel. 1 773-565 9500

