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Konservatoriai a p t a r ė politinius scenarijus

Kol politikai tariasi dėl postų, į Vilnių pamažu ateina pavasaris.
Linos P e t r a u s k i e n ė s (ELTA) nuotr

jos vadovui Andriui Kubiliui, ar
susidarius krizinei situacijai valsty
bėje, opozicija pasirengusi perimti
valstybės vairą ir sudaryti koalici
ją", — po susitikimo su prezidentu
sakė frakcijos seniūnė Irena Degu
tienė.
Pats A. Kubilius sakė, kad kon
servatoriai yra pasirengę ir „kan
triai" būti opozicijoje, ir imtis inicia
tyvos, jei to prireiktų.
„Gyvenimas parodys. Gyveni
m a s yra protingesnis už visas mūsų
prognozes", — kalbėjo konservatorių
vadovas.
Jis prognozavo, kad birželio pa
baigoje „ši Vyriausybė bus padariusi
du labai prastus darbus Lietuvai —
tai euro ir 'Mažeikių naftos' nesėk
mė".
Šiuo metu socialdemokrato Al
girdo Brazausko vadovaujama koa
licinė vyriausybė derasi dėl įmonės
„Mažeikių nafta" akcijų įsigijimo iš
bankrutuojančio Rusijos naftos su-

Vilnius, gegužės 10 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus trečiadienį susitikime su Tėvynės sąjungos frakcija Seime klausė, ar, esant
būtinybei, opozicija būtų pasirengusi

imti valdžią ir formuoti koaliciją.
„Buvo neapeita i r susidariusi
politinė situacija, susiformavusi val
dančioji koalicija, kiek j i gyvuos, i r
prezidentas iškėlė klausimą opozici

Lietuvos
JAV karinės
vadovybės
dėmesio centre

EK išvadose — politikos „kvapas / /
juodraštyje teigiama, kad Lietuva
neatitinka kainų stabilumo kriteri
j a u s ir, remiantis prognozėmis, atei
tyje taip pat jo neatitiks.
Dienraštyje „Financial Times"
finansų grupės ING vyriausiasis
ekonomistas Charles Robertson ra
šo, kad Lietuva atitinka visus Maastricht kriterijus, išskyrus infliaci
ją. O kai kuriuos kriterijus Lietuva
tenkina geriau nei pati euro zona.
„Šalies infliacija turi atitikti eu
ro zonai keliamus reikalavimus. Ta
čiau ji lyginama s u euro zonai ne
priklausančiomis šalimis. Tai — ab
surdas", — rašo Ch. Robertson.
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Lietuvių telkiniuose.
Netrukus bus pavėluota.
Auganti ekonomika
netampa žmonių gerove.
„Draugo" lietuviukai.
Šeimos vertybių šviesoje.
Apmąstymai apie
Turniškes.
Neblėstanti dail. Viktoro
Petravičiaus žvaigždė.
Žurnalistai klaidų
neišvengia.
Lietuvos Dukterų
draugijos susirinkimas.
LB tarybos rinkimai.
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.700 LT
1 EUR — 3.452 LT

.*. m to H *%

:•>

irė Rolandas Pavilionis

Rolandas Pavilionis
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr.

V i l n i u s , gegužės 10 d. (BNS).—
Vilniuje trečiadienį mirė Europos
P a r l a m e n t o narys, buvęs Vilniaus
universiteto rektorius Rolandas Pa
vilionis.

Tai patvirtino Liberalų demok
ratų partijos, kuriai priklausė R. Pa
vilionis, pirmininko pavaduotojas
Evaldas Lementauskas.
R. Pavilionis mirė Vilniaus uni
versiteto Santariškių ligoninėje po
ilgos ir sunkios ligos.
R. Pavilionis, kuriam liepą būtų
sukakę 62-eji, prieš tapdamas politi
ku, 1990-2000 metais buvo Vilniaus
universiteto rektorius, o Vilniaus
universitete dirbo nuo 1971-ųjų. Ve
lionis turėjo profesoriaus ir akade
miko mokslinius vardus, buvo habi
lituotas mokslų daktaras. R. Pavilio
nis gyvenimą skyrė semantikos, lo
gikos ir romanų-germanų kalbų
mokslams.
R. Pavilionis buvo apdovanotas
Prancūzijos Garbės legiono, Akade
minės Palmės, Nuopelnų Prancūzi
jos Respublikai, Vytauto Didžiojo or
dinais.
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NEW

Vilnius, gegužės 10 d. (BNS) —
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų
operacijų junginys (SOJ) pateko į
JAV karinės vadovybės dėmesio cen
trą — antrąkart per mėnesį Lietu
voje lankėsi aukšto rango specialių
jų operacijų vadai.
Kaip pranešė Krašto apsaugos
ministerija, antradienį Vilniuje lan
kėsi JAV generolas Bryan Brown,
kuris vadovauja JAV Specialiųjų
operacijų vadavietei (US SOCOM).
Minėtajai Floridoje įsikūrusiai va
davietei pavaldūs visuose pasaulio
regionuose veikiantys JAV specia
liųjų operacijų daliniai — Armijos
„žaliosios beretės", Laivyno „ruo
niai", J ū r ų pėstininkų korpuso ir
Karinių oro pajėgų daliniai.
KAM pranešimu, susitikime su
krašto apsaugos ministru Gediminu
Kirkilu ir Lietuvos kariuomenės va
dovybe buvo aptartas Lietuvos karių
dalyvavimas tarptautinėse operaci
jose, saugumo situacija Irake ir Af
ganistane, Lietuvos SOJ pasirengi
mo bei veiklos klausimai. B. Brown
taip pat susitiko su Specialiųjų ope
racijų junginio vadovybe bei stebėjo
kompleksines karių pratybas.
Balandžio antrojoje pusėje Lie
tuvoje viešėjo JAV Specialiųjų ope
racijų pajėgų Europoje vadas gene
rolas majoras Thom R. Csrnko. Jis
stebėjo dvi savaites Lietuvos pajū
ryje ir Latvijoje bei Estijoje vykusias
pirmąsias Baltijos jūros regione
t a r p t a u t i n ė s kovos su terorizmu
pratybas „Shamrock Key".

V i l n i u s , gegužės 10 d. (BNS) —
Politikai bei ekonomistai nesutaria,
ar Lietuva y r a pasiruošusi kitais
metais įsivesti eurą. Europos Sąjun
gos politikai laido užuominas, kad
Lietuva nepajėgia suvaldyti infliaci
jos, todėl šalis negali įsivesti euro.
Tuo t a r p u kai kurie ekonomikos
žinovai galimą neigiamą atsakymą
dėl Lietuvos narystės euro zonoje va
dina absurdišku, rašo „Lietuvos ry
tas".
„Bloomberg" naujienų agentūra
skelbia, k a d Europos Komisija (EK)
j a u a p s i s p r e n d ė a t m e s t i Lietuvos
prašymą nuo kitų metų priimti į eu
ro zoną. Esą E K rengiamų išvadų

sivienijimo „Jukos" bei laukia Eu
ropos Sąjungos sprendimo, a r Lie
tuva galės nuo kitų metų pradžios
įsivesti eurą.
Susitikime su prezidentu kon
servatoriai taip pat kalbėjo apie mi
nistrų kandidatūras. Pasak A. Kubi
liaus, frakcija šių asmenų nesvarstė,
todėl jis žurnalistams pristatė t i k
savo asmeninę nuomonę.
Į užsienio reikalų ministrus siū
lomą karjeros diplomatą Petrą Vai
tiekūną
Nukelta \ 6 psl.
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LOS ANGELES, CA

ŠVENTE
ŠV. K A Z I M I E R O
PARAPIJOJE
2006-ųjų metų gavėnia ir šv.
Velykos jau praeityje, bet išgyventas
įspūdis vis karts nuo karto sugrąži
na mane į Gavėnios rekolekcijas ir
Verbų sekmadienio savaitgalį, kurio
metu mūsų parapiją aplankė gerbia
mas svečias iš Lietuvos, Kauno ar
kivyskupijos generalvikaras prof. dr.
vyskupas Jonas Ivanauskas. Savo
trumpos viešnagės metu vyskupas
atliko daug apaštališkų darbų. Pra
vestų trijų dienų rekolekcijų metu
gėrėjomės jo aiškia dikcija ir gilių
minčių prasmingais pamokslais.
Verbų sekmadienį, prieš sumą,
vyskupas suteikė jaunimui Sutvir
tinimo sakramentą. Tai progai mer
gaites ir berniukus paruošė eucharistikos darbuotoja J ū r a t ė Venc
kienė. Po to, parapijos klebonui kun.
Stanislovui Anužiui ir vikarui kun.
Tomui Karanauskui koncelebruojant, vyskupas aukojo iškilmingas
Verbų sekmadienio šv. Mišias, sakė
pamokslą ir suteikė palaiminimą
parapijos klebonui-emeritus prela
tui Jonui Kučingiui. Pamokslo metu
vyskupas prašė ir ragino aktyviai
prisidėti prie Šiluvoje rengiamo
Švenčiausios Mergelės Marijos Ap
sireiškimo 400 metų jubiliejaus.
Kaip praeityje, t a i p ir šiais
metais turėjome gražų Verbų sek
madienio koncertą. Parapijos cho

ras, vedamas vargonininko dirigento
muz. Viktoro Ralio, atliko prancūzų
kompozitoriaus Theodor Dubois
kantatą „Septyni Paskutinieji Kris
taus Žodžiai". Kantatos atlikimui
dirigentas parinko aukštos klasės,
su didele sakralinės ir operinės
muzikos patirtimi, solistus. Vilniaus
Operos solistas bosas Liudas Nor
vaiša, pasižymėjęs savo gastrolėse
Europos didžiųjų operų scenose. Jis
jau ne pirmą kartą mus aplanko, yra
visų laukiamas, gerbiamas ir myli
mas svečias. Ne pirmą kartą gir
dėjome ir mezzo sopraną Andrien
Raynier, turinčią savo repertuare
Karmen, Suzuki iš „Madame Butterfly", Amneris iš „Aida" ir keletą
kitų rolių iš Mozart, Menotti, Donizetti operų. Tenoras Robert McNeil
pas m u s debiutavo pirmą kartą.
Didelio talento tenoras, Metropo
litan operos konkurso laimėtojas,
gastroliavęs Australijoje, Kinijoje,
V a t i k a n e ir nuolatos Amerikoje.
Vargonais akompanavo Szymon
Grab, absolventas Chopin Akademi
jos Varšuvoje. Dabar USC univer
sitete ruošia vargonų muzikos dok
toratą.
K a n t a t a buvo giedama loty
niškai. Programoje, šalia lotyniško
teksto, buvo angliškas ir lietuviškas
vertimas. Koncerto pradžioje Szy

mon Grab pagrojo Fantaziją ir Fugą
G-minor BWV 542 Johann Sebastian Bach. Dramatinio pobūdžio fan
tazija, palaipsniui perėjusi į švelniai
skambančią fugą su aiškiu palifoniniu užbaigimu, davė prasmingą
pradžią tolimesnei koncerto eigai.
Kantatos įvade, vos girdimame
žemų tonų fone ritmiškai plaka
Jėzaus širdis. Jo skundą — „posuit
me Dominis desolatam" (Viešpats
paliko mane apleistą) rečituoja sop
r a n a s Adrien Raynier. Visoje kanta
toje kompozitorius nedaug vietos
skyrė soprano solo. Vyrų duetai do
minavo visoje kantatoje. Trečiame
žodyje Raynier, giedodama solo ir
trio su tenoru ir baritonu, tikrai pa
rodė savo balso grožį. Visi trys pasi
žymėjo malonaus tembro, lygiai
skambančiais balsais. Šios ypatybės
jiems pravertė giedant solo bei ben
droje harmonijoje, kurioje reiškėsi
malonus skambesys ir gražus Du
bois sakralinis melodingumas.
Koncerto pažiba Liudas Norvai
ša, turintis plataus diapozono tur
tingą balsą, ketvirtame žodyje su
vargonų palyda nepaprastai įspū
dingai ir jautriai sugiedojo „Deus
meus ut ąuied delinąuerunt me"
(mano Dieve mane apleidai;. Jeigu
ne bažnyčioje, už tokį tobulą iš
pildymą solistas Norvaiša gautų
marias aplodismentų.
Šviesaus tembro lyrinis tenoras
Robert McNeil daugelyje kantatos
žodžių dalinosi savo talentu su
Liudu Norvaiša, o šeštame žodyje,
chorui pritariant, emocingai atliko
„In manus tuas commendo spiritum
meum" (į Tavo rankas atiduodu savo
dvasią). Daugelio žodžių tenoro ir
baritono atlikti duetai paliko malo
nų muzikinį įspūdį.
Kartu giedant su profesionalais
solistais ribotų galimybių parapiji-

niam chorui teko didelė atsakomybė
atidžiai sekti solistų dinamiką ir
interpretaciją. Tą uždavinį, vado
vaujant dirigentui Viktorui Raliui,
choras pasigėrėtinai sklandžiai at
liko su a u t e n t i š k u tempo bei mu
zikos s u p r a t i m u ir intonacijos šva
rumu. Choro galingas gražaus tono
forte pirmame žodyje bei pianissimo
trečiame, ir septinto žodžio finalas
nustebino klausytojus; nesitikėjo,
kad tik vieną k a r t ą su solistais ir
vargonų p a l y d a repetavęs choras
galėtų taip muzikaliai atlikti savo
partiją. Choras tik viename žodyje
neturėjo „darbo".
Prie k a n t a t o s pasisekimo daug
prisidėjo j a u n a s vargonininkas Szy
mon Grab. J o vargonų muzikos iš
manymas spalvingai reiškėsi visuo
se vargonų registruose. Savo virtuo
zišką grojimą jis efektingai pade
monstravo s e p t i n t a m e žodyje, pa
vaizduotame žemės drebėjime. Var
gonininkui talkino koncertmeisterė
Auksuolė J a c k ū n a i t ė . Muziko Vik
toro Ralio dirigavimas pasižymėjo
elegancija ir gera veikalo struktūros
atmintimi. R e t k a r č i a i s p r a v e r s damas eilę lapų jis užtikrintai ir
sėkmingai vedė Verbų sekmadienio
koncertą, k u r i o pabaiga iššaukė
spontaniškas klausytojų ovacijas.
Po koncerto visi svečiai buvo
pakviesti pabendravimui su solistais
ir pasivaišinti parapijos salėje.
Vytautas Zelenis
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NELINKSMA OMAHOJE
Liūdna ir tamsi Omahos lietu
vių ateitis, šioje vidurio Amerikos
lietuvių gyvenvietėje, kurios istorija
viršija 100 metų. Senolių statyta
bažnyčia kitais metais švęs šimt
metį. Tai pirmosios kartos per ilgus
dešimtmečius įdėtas darbas. Šv. An
tano parapija buvo lietuvybės cen
tras Missouri pakrantėje. Atvykusi
antroji karta rado lietuvių parapiją
ir mokyklą, kurioje mokytojavo
seselės kazimierietės, mokėsi 300
moksleivių. Tai kun. J. Jucevičiaus
dėka antros kartos ateiviai galėjo
džiaugtis ir didžiuotis, toliau tęsda
mi lietuvybės veiklą, ir taip per 50
metų buvo stiprus lietuvių telkinys.
Visokie renginiai ir tautiški minėji
mai pripildydavo salę ir Šv. Antano
bažnyčią, kurioje skambėjo lietu
viškos giesmės. Kun. J. Jucevičiaus
dėka buvo padidinta mokykla. Čia
veikė daugelis lietuviškų organizaci
jų ir taip buvo garsinamas Lietuvos
vardas.
Omahos lietuviai ieškojo visokių
progų garsinti tautos vardą. Progai
pasitaikius, buvo pakviesti į Vasario
16-osios minėjimą senatoriai ir dau
giau amerikiečių svečių, net TV sto
tys. Susirinkus pilnai salei lietuvių,
buvo viešai paprašyta, kad Lietuvai
būtų duota visiška laisvė. Ta proga
Omahos TV per pasaulines žinias
paskelbė lietuviu reikalavimus.
Anksti iš ryto prasidėjo skambini
mai iš Amerikos. Kanados, kas ten
dedasi Omanoje' 7 „Omaha World
Herald" laikraštis paraše ilgą
straipsnį, kad lietuviai prašo savo

JAV
MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00

Kartais ir Omahoje būna linksma, kai susitinka seniai pažįstami tautiečiai. Iš
kairės (vieno pikniko m e t u ) Jonas Sabaliauskas, Albinas Reškevičius ir Lloyd
Brazda.

tautai laisvės.
Antroji lietuvių banga per 50
metų puoselėjo lietuvišką veiklą
šiame mažame telkinyje ir glaudes
prie lietuviškos parapijos. Antrosios
kartos gretos smarkiai retėja ir
lietuviška veikla smarkiai susilp
nėjo. Omahos lietuviai gali džiaugtis
ir didžiuotis, kad šioje parapijoje
užaugęs jaunimas įsijungė į lietu
višką veiklą. Šiuo metu yra moterų
klubas, veikia lituanistinė mokykla,
tautinių šokių grupė „Aušra", kuri
labai daug dirba. Vienas stipriausių
vienetų yra choras ..Ramnynas". Po
dicifiiu .-ukn-timu LT;/;;.- chorvedžiu.

Algiui Totilui, choras gieda per
Mišias. Šiuo laiku stropiai ruošiasi
Dainų šventei. Nors gretos retos, bet
choristų pasiaukojimas yra didelis.
Omahos LB yra gana veikli ir stip
riai atstovauja lietuviškai veiklai
šioje apylinkėje.
Kokios bebus sąlygos, mes, vie
tiniai lietuviai, glausimės ir dirb
sime vieningai su Lietuvių Bend
ruomene. Mes kviečiame visus vie
ningai dirbti. J u k mūsų visų yra
šventa pareiga dirbti ir aukotis dėl
mūsų tautos ir jos laisvės.
Algimantas Antanėlis

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuva.:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $1 20.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 «1/2 metų$100 00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68 00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org •
Administratorius
administraciįa@draugas org
Moderatorius - kun Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakci|a dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4 0 0 , šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas
rastine.srirauqas.org
skHbimai^draugas org
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AUGANTI EKONOMIKA
NETAMPA ŽMONIŲ GEROVE
ANDRIUS KUBILIUS
Neseniai premjeras pristatė Vy
riausybės ataskaitą apie Vyriausy
bės veiklą 2005 metais. Vyriausy
bės ataskaita, kaip paprastai, yra
šiek tiek biurokratiška ir pilna pasi
gyrimo apie tariamai gerai nuveik
tus darbus. Tokia jau yra Vyriau
sybės pareiga — save girti. Mes
norime aptarti ne tik Vyriausybės
darbus, bet ir tų darbų rezultatus.
Todėl parengėme dokumentą, kurį
drįstame pavadinti „opozicijos atas
kaita visuomenei apie tikrąją padėtį
Lietuvoje 2005 metais".
Išties 2005-ieji buvo įvairūs me
tai, yra dalykų, kuriais galime pa
sidžiaugti. Pvz., tuo, kad Lietuvos
ekonomikos augimas ir praėjusiais
metais buvo tikrai didelis ir džiugi
nantis akį. Svarbiausias dalykas,
kad praėjusiais metais Lietuva pa
gal bendrojo vidaus produkto (BVP)
kiekį, tenkantį vienam gyventojui,
pralenkė kaimyninę Lenkiją, nors
dar ir atsiliekame nuo Estijos.
Pagrindinė mūsų išvada dėl pra
ėjusių metų yra ta, kad ekonomikos
augimas nepasiekė žmonių pinigi
nės. Nepaisant, kad Lietuvos eko
nomika pagal BVP kiekį, tenkantį
vienam gyventojui, pasivijo ir pra
lenkė Lenkiją, tačiau pagal darbo
valandos kainą, tai yra pagal atly
ginimą, Lietuva atsilieka ne tik nuo
kaimyninės Estijos, bet ir nuo Len
kijos. Vidutinis atlyginimas ir pra
ėjusiais metais Lietuvoje buvo maž
daug pusantro karto mažesnis, negu
kaimyninėje Lenkijoje. Ir blogiausia,
kad šios tendencijos tęsiasi. Tęsiasi
nuo 2000 m. prasidėjusi tendencija,
kad valandinio atlyginimo santykis
su BVP vienam gyventojui pradėjo
mažėti, tai reiškia, kad nuo 2000 m.
Lietuvoje vidutinis atlyginimas pra
dėjo augti lėčiau, negu auga visa
ekonomika. Taigi nuo 2000 m. ma
tome gana ryškiai pasikeitusią ten
denciją. Jeigu nuo 1996 m. iki 2000ųjų m. matėme, kaip valandinis atly
ginimo santykis su BVP augo, tai nuo
2000 m. pradėjo mažėti. Ir tuo Lietu
va skiriasi nuo kaimyninės Estijos.
Čia turime labai aiškų įrodymą, kad
Lietuvoje auganti ekonomika netam
pa gerove dirbančiam žmogui.
Dar vienas dalykas, į kurį no
rime atkreipti dėmesį — tai išlaidos
pensijoms. Lietuvoje BVP kiekis,
kuris yra skiriamas pensijoms, yra
maždaug dvigubai mažesnis, negu
Europos Sąjungos vidurkis ir taip
pat maždaug dvigubai mažesnis,
negu kaimyninėje Lenkijoje. Kitaip
sakant, Lietuvos ekonomikos lygis
aukštesnis negu Lenkijos, tačiau
pensininkai to nejaučia, jie gyvena
jausdami maždaug dvigubai mažes
nį valdžios rūpestį. Ir dar blogiau,
kad tas rūpestis nuo 2000 metų nuo
lat mažėja. Nuo 2000 m. pradėjo
mažėti vidutinės senatvės pensijos
santykis su BVP. Tai reiškia, kad vi
dutinės pensijos Lietuvoje auga lė
čiau, negu visa ekonomika. Šiuo po
žiūriu galime labai aiškiai konsta
tuoti, kad, deja, šiandieninės A. Bra
zausko vyriausybės, kuri įvairiais
pavidalais dirba j a u nuo 2001 m.,
vadinamoji socialinė orientacija yra
tik pareiškimuose, mes jos visiškai
nematome realiame gyvenime. Pen
sininkai galėtų gyventi kur kas ge
riau, tai rodo Lietuvos ekonomikos
potencialo augimas, jeigu valdžia
vykdytų tikrai socialiai orientuotą

politiką.
Akivaizdžiai matome neatiti
kimą tarp jau šiandieninės Vyriau
sybės, kuri buvo sudaryta 2004 m.,
įsipareigojimo pasiekti, kad 2008 m.
pensija padidėtų iki 650 Lt, ir re
zultatų. Akivaizdu, kad 2008 m.,
pagal tas tendencijas, kurios yra su
siklosčiusios dabar, galime tikėtis
daugiausia 550 Lt, o ne 650 Lt pen
sijos.
Dar kartą noriu pakartoti —
ekonomika leistų pasiekti k u r kas
geresnių socialinės rūpybos rezul
tatų. To nėra ir aš turiu įtarimų, kad
tai naudinga valdančiajai daugumai
dėl politinių priežasčių, nes kaip
rodo įvairūs sociologiniai tyrimai,
kuo vargingiau gyvena provincijos
žmonės, tuo su didesne nostaligija
jie žiūri į sovietinę praeitį, ir para
doksas — tuo atveju ir balsuoja už
sovietinės nomenklatūros atstovus
šiandieninėje valdžioje.
Kitas dalykas, kurį noriu labai
aiškiai pabrėžti — tai aptarti vadi
namąją regioninę politiką, kurios,
deja, šiandieninė Vyriausybė nesu
geba niekaip įgyvendinti. Jokios re
gioninės politikos iš esmės nėra. Ir
toliau didėja skirtumas tarp regionų
ekonominio potencialo — Vilniuje
BVP, tenkantis vienam gyventojui,
šiandien jau daugiau kaip dvigubai
didesnis nei Tauragėje, kurią pasi
rinkome kaip tam tikrą tyliosios pro
vincijos simbolį. Šis skirtumas tiktai
auga. Lygiai taip pat auga ir skirtu
mas tarp vidutinių atlyginimų,
kuriuos uždirba dirbantieji Vilniaus
apskrityje (noriu pabrėžti apskrityje,
ne mieste, įtraukiant ir Šalčininkus
bei Širvintas, kur iš tikrųjų atlygini
mai tikrai nėra labai dideli). Jeigu
1995 m. vidutinių atlyginimų skirtu
mas tarp Vilniaus apskrities ir
Tauragės buvo maždaug 200 Lt,
dabar jis jau siekia 600 litų. Taigi,
ką reiškia regioninė politika Lietu
voje?
Noriu atkreipti dėmesį į valsty
bės patvirtintą investicijų programą.
Kaip pasiskirsto valstybės investici
jos litais vienam gyventojui atski
roms savivaldybėms? Matome, kad
didžiausius kiekius gauna Ignalina,
Kėdainiai, Kaišiadorys, Druskinin
kai, Šilalė. Galiu labai paprastai
įvardinti, kieno tėvonijos tai yra. Ig
nalina — Č. Juršėno apygarda, Kė
dainiai — visi žinome kieno apygar
da, Kaišiadorys — A. Brazausko
gimnazija ir B. Bradausko, finansų
komiteto vicepirmininko, apygarda,
Druskininkuose — jaunas, šaunus
socialdemokratų meras. Dėl Šilalės,
— ačiū Dievui, kad finansų minis
tras Z. Balčytis yra toks kuklus, kad
jo apygarda yra tik penktoje vietoje.
Tokia yra reali regioninė politika.
Jeigu neturi globėjo, jeigu nesi iš
kieno nors tėvonijos, tai nieko ir ne
gauni. Daug mažiau gauna tos apy
gardos, kuriose yra išrinkti dešinieji.
Akivaizdžiai matome, kad meilė re
gionams priklauso nuo to, kieno kur
tėvonija.
Kita vertus, ir toliau matome,
kaip Lietuvoje, nesant regioninės
politikos, pasiskirsto užsieno kapi
talo investicijos. Jeigu prieš dešimt
metų Vilniuje nusėsdavo 50 proc,
dabar nusėda jau apie 75 proc. visų į
Lietuvą ateinančių investicijų. Tai
reiškia, kad Vyriausybė neturi jo
kios regionines politikos.
Dar daugiau. Europos Sąjungos
pinigai lyg ir turėtų padėti spręsti

DANUTE BINDOKIENĖ

Netrukus bus pavėluota...
iuo metu, kai susitinka vy
resnio amžiaus Amerikos pi
liečiai, po pirmojo pasisveiki
nimo, užuot pasiteiravę „kaip
einasi?", klausia: ,,ar įsirašei?"
Niekam nereikia aiškinti, apie
kokį įsirašymą kalbama — aišku,
kad tai paramos planas receptinių
vaistų sąskaitoms apmokėti.
Kone metus visomis įmanomo
mis priemonėmis stengtasi įtaigoti
pensijos amžiaus žmones, gaunan
čius Medicare sveikatos apdraudą,
kad būtinai įsirašytų į siūlomus
receptinių vaistų pirkimo planus,
kurių paskirtis yra suteikti gali
mybę pigiau tuos vaistus įsigyti.
Kai žmonių amžiaus trukmė
vis ilgėja — ir tai daugiausia geros
medicininės priežiūros bei vaistų
dėka — kai kuriems, turintiems
mažesnes pajamas susidaro daug
finansinių sunkumų, nes vaistų
kainos paprastai labai aukštos.
Tam ir buvo sudarytas vaistams
įsigyti paramos planas — daugiau
sia valdančiosios Respublikonų
partijos iniciatyva, ypač remiant
prez. George W. Bush. Tačiau pla
ną įsiūlyti pasirodė nelengva. Gal
būt ir dėl to, kad eilinis pilietis
netrukus pasimetė tų visų „planų
plonybėse". Iš pirmo žvilgsnio net
atrodė, kad jis ne tik nieko nesu
taupo, įsirašydamas į šią progra
mą, bet dar yra jos varžomas: ne
visose vaistinėse buvo galima vais
tus pirkti, ne visos vaistų (kartais
būtent pačių brangiausių) rūšys
tilpo po šio plano skėčiu.

Š

Pirmasis įsirašymo į programą
tarpsnis turėjo būti atliktas iki
š.m. sausio pradžios, tačiau įsira
šiusieji susidūrė su neperlipamo
mis kliūtimis. Ilgai truko, kol visi
painieji labirintai buvo išlandžioti,
programa pradėjo bent apytikriai
veikti ir žmonės galėjo j a pasinau
doti.
Iki šiol daugiau kaip 6 mln.
Amerikos gyventojų, turinčių teisę
dalyvauti receptinių vaistų pirki
mo paramos programoje, nėra į ją
įsijungę. Laiko riba tai padaryti —
gegužės 15-oji. Po to norintys įsi
rašyti turės mokėti pabaudą už
kiekvieną mėnesį, kurį nebuvo
įsirašę, ir atitinkamą mokestį nuo
dolerių sumos, išleidžiamos už
vaistus. Kita įsirašymo data —

Lietuvos netolygaus vystymosi prob
lemas, tačiau yra piešingai. Vilniaus
apskrityje gyvena 25 proc. šalies
gyventojų, Europos Sąjungos struk
tūrinių fondų paramos pinigų čia
nusėdo net 60 proc. Tai yra oficialūs
Vidaus reikalų ministerijos duome
nys. Su tokia politika regioninius
skirtumus ir toliau didiname.
Labai trumpai paminėsiu ir kai
kuriuos kitus dalykus, kurie tikrai
turi kelti susirūpinimą. Tai liūdno
ji demografija — vidutinis gyven
tojų skaičiaus mažėjimas. Praėju
siais metais gyventojų Lietuvoje su
mažėjo 23,000, t.y. iš Lietuvos že
mėlapio išbraukėme Molėtų rajoną,
jeigu kalbėtume metaforomis. Va
dovaudamiesi pastaraisiais migra
cijos Europos Sąjungos valstybė
se dydžių duomenimis, matome, kad
iš Lietuvos emigracija yra didžiau
sia.
Gimstamumas, kaip 2002 me
tais nukrito iki 1,26 gimimų, ten

lapkričio mėnuo, bet tiems „atsi
likėliams" p a b a u d a nebus panai
kinta — tai nelengva papildomų
išlaidų našta,- kurią jie turės su
savimi tempti iki amžiaus pabai
gos...
Nesusigaudžiusiems šios Va
šingtono biurokratų sukurtos re
ceptinių vaistų p a r a m o s plony
bėse, buvo siūlomos įvairiausios
paslaugos — ir kursai, ir socialinės
rūpybos įstaigų patarnavimai, ir
internetiniai paaiškinimai, bet su
kiekvienu a t s a k y m u nuolat kilo
vis naujų klausimų. Mūsų skaity
tojams plačiai apie šią programą
JAV LB Socialinių reikalų skiltyse
aiškino Aldona Šmulkštienė. Nori
me tikėti, kad lietuviai yra išmin
tingi, įsisavino tuos paaiškinimus
ir į programą įsijungė. Jeigu kas
nespėjo ar pamiršo, gali tai pa
daryti iki gegužės 15-osios. Nėra
abejonės, kad ši programa tikrai
naudinga ypač t u r i n t i e m s mažiau
pajamų, nors, pagal amerikiečių
žiniasklaidos pranešimus, šis JAV
gyventojų sluoksnis kaip tik yra
atsilikęs ir neįsirašęs.
Galbūt pati didžiausia painia
va kilo dėl to, kad pasiūlyta ne vie
na ar kelios, visiems lengvai su
prantamos programos, o daugybė
jų variantų. Kadangi tai pirmas
per pastaruosius 40 metų padary
tas b a n d y m a s p a d ė t i vyresnie
siems pigiau apsirūpinti recepti
niais vaistais, nenuostabu, kad ki
lo ir problemų. Prez. Bush vyriau
sybė tikėjosi, kad ši parama vyres
niesiems a t r a s Respublikonų par
tijai daug dėkingų šalininkų, ku
rie rudenį balsuos už jos kandida
tus. O demokratai iš paskutiniųjų
stengiasi projektą sumenkinti ir
dar labiau žmones sumaišo.
Ar vaistų p i r k i m o paramos
programa bus veiksminga, pama
tysime po to, kai bent kiek nusės
pasikeitimo sukeltos dulkės. Ga
lime būti tik dėkingi, kad Vašingtonui kol kas nepavyko „pertvar
kyti" „Sočiai Security" pagal anks
čiau siūlytą planą. Tai būtų sukėlę
kur kas didesnę sumaištį, kaip
pasiūlytoji vaistų pirkimo progra
ma. Šiuo atveju verta įsidėmėti
naudingą posakį: „kol nesugedo —
nebandyk taisyti".

kančių vienai moteriai, taip ir lieka
šiame lygyje, nors, norint bent j a u
išlaikyti esamą gyventojų skaičių, jis
turi viršyti 2. Noriu atkreipti dė
mesį į Estijos pavyzdį: prieš ketve
rius metus estai pradėjo įgyvendinti
radikalią šeimos paramos politiką ir
jų gimstamumo kreivė jau pradeda
augti. Mes esame ne tik išsivažinėjanti, bet ir išmirštanti tauta.
Lietuvos konkurencingumo klau
simai. Šioje ataskaitoje, kurią pa
teikėme, yra d a u g įvairių tarptau
tinių ekspertų vertinimų, pvz., iš
Pasaulio ekonomikos forumo ar J T ,
kitų įvairių žinybų, kurie parodo,
kad Lietuva pagal pasirengimą
tarptautinei konkurencijai konku
ruoja Europos Sąjungos viduje tiktai
su Lenkija, na, k a r t a i s su Latvija.
Pavyzdžiui, pagal interneto prieigą
turinčių namų ūkio dalis Lietuvoje
esame paskutinėje vietoje Europos
Sąjungoje.
Nukelta į 11 psl.

DRAUGAS, 2006 m. gegužės 11 d.: ketvirtadienis

99
Mieli

M
ME^JUcS®

Redaktorė Laima Ananavičienė

vaikučiai,

Ar žinote ką reiškia sinonimai. Jei mokotės litu
anistinėje mokykloje, tai gal esate girdėję, kad tai
skirtingai skambantys, bet tos pačios arba labai
artimos reikšmės žodžiai. Ar jūs žinote, kiek daug
sinonimų turi žodis mama. Mamytė,
mamyčiukas,
mamuliukas, mamulytė, motinėlė, motulė — tai vis
apie mūsų mamas. Jos pačios gražiausios, pačios
geriausios, pačios... pačios...
Tad visi visi pasveikinkime savo mainytes su
Mamos diena. Te joms visada šviečia saulutė, te
netemdo jų veidelių rūpesčių šešėliai.
Redaktorė

ČLM mokinukai sveikina mamytes

Dovilės Ruscitti nuotr.

Mamyčių
Gegužės 6 d., šeštadienį, Čikagos lituanistinėje mokykloje vyko Mamy
čių šventė. Kiekviena klasė kažką paruošė savo mamytėms. Patys ma
žiausieji kartu su mamytėmis kepė sausainius, o paskui visi vaišinosi. Vaikų
ratelio mokiniai parodė mamytėms vaidinimą apie varlytę, kurią bever
kiančią žolėje aptiko žiogas. Ji pasiklydo ir nebegalėjo rasti savo mamytės.
Žiogas nutarė jai padėti. Jie surado boružėles, bet pasirodo jų mamytė negali
būti varlytės mama. Tada juodu nu
ėjo pas kiškučius, bet kiškių mamytė
irgi negalėjo būti varlytės mama.
Varlytė buvo labai nusiminusi, tik
laimei, netoliese rado kūdrą, o joje
savo mamą. Iš laimės varlytė uždai
navo, o jai padėjo kiškučiai, boru
žėlės ir salėje sėdinčios vaikučių
mamytės.
Vyresnieji mokiniai surengė kon
certą savo mamytėms. Gražiai pa
puoštoje salėje mokiniai dainavo, šo
ko, deklamavo eiles mamoms.
Laima Apanavičienė

Vaizdeliai iš spektakliuko „Kaip varlytė mamos ieškojo'
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Saulutės šypsena mamytei. 5 kl. mok. Naglio Cicėno piešinys.
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... Čikagos lituanistinės mokyklos
vwy Vaikų ratelio mokiniai kalba:
Martynai, koks tavo močiu
tės vardas?
— Tai kad močiutės vardų
neturi!

Mokytoja klausia:
— Vaikai, kieno vaikelis yra
ėriukas?

Aistė:
— Mamytės!

Nojus valgykloje prašo mo
kytojos:
— Mokytoja, atidarykite, pra-

C

Brigita:
— Citrinos auga šaldytuve!

Lukas:
— Mokytoja, gal galite nu
skusti mano pieštuką?

C^*\
V^

Oskaras:
— Mano pusseserė gimė Švei
carijoje ir jai dabar yra nulis
metų.

Gustas apvedžioja raidę K
ir sako:
— Pasakykite, mokytoja, ar
gražiai aplinijavau?

ė
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ŽURNALISTAI KLAIDŲ NEIŠVENGIA
Numarino per anksti

gyvą, ilgiau gyvensi", - klaidos
nesureikšmino pati R. Kazlauskaitė.

Noras būti pirmiems kartais gali
baigtis net šventvagišku poelgiu Švietimo įstaiga
anksčiau laiko numarinti žmogų.
Žurnalistų klaidos turi ir vieną
Taip atsitiko dienraščiui „Vaka
gerą savybę. Jos priverčia būti
rų ekspresas".
2004 metų lapkričio 10 dienos atidesniais. Žurnalistikos studentas
dienraščio pirmajame puslapyje Vincas Grigas, skambindamas paš
skelbiama, kad mirė palestiniečių nekovui, visuomet pasitikslina, kas
išsivadavimo kovos simbolis Jasir pakėlė telefono ragelį. Jis siekia
Arafat. Tačiau išties Y. Arafat mirė nepakartoti klaidos, kuri laikraščio
lapkričio 11 dieną - tai yra, praėjus puslapiuose įsivėlė prieš porą metų.
dienai po tai pranešusios „Vakarų
Tąkart Vincas skambino admi
ekspreso" publikacijos.
nistracijos direktorei Juditai SimoPaaiškinimas gali būti tik vie navičiūtei. Atsiliepė jos sekretorė.
nas. Žurnalistams, matyt, labai no Žurnalistas išbėrė klausimus, o ši
rėjosi būti pirmiems, pranešusiems jautėsi kompetentinga į juos atsa
apie Arafat mirtį, todėl jį ir „numari- kyti.
mo" anksčiau.
J. Simonavičiūtė kitą rytą neap
„Klaipėdai" taip pat nepavyko sidžiaugė perskaičiusi neva savo
išvengti tokių ne itin malonių ku komentarą. Kartais ir sukeistos dvi
riozų.
žodžio raidės gali sukelti sumaištį.
„Klaipėdos" socialinių problemų
Prieš kelis mėnesius dienraščio
korespondentė, rašydama apie tra ir teisėsaugos skyriaus vedėja Jo
gišką avariją, supainiojo nuotrau lanta Juškevičienė šių mokslo metų
pradžioje rašė apie mergaitę, kurios
kas.
Laikraštyje pasirodė „Lalunos" nenorėjo priimti į darželį. „Kompiu
žinių vedėjos Ritos Kazlauskaitės teris pataisė žodį iš 'švietimo' į
nuotrauka. O parašas po ja skelbė, 'šveitimo'. Taigi tas darželis buvo
kad ši mergina „šiandien bus laidoja įvardintas šveitimo įstaiga. Suta
ma". Klaida įsivėlė, nes sutapo ava pimas, tačiau mergaitė tikrai buvo
rijoje žuvusios merginos ir žinių lyg iššveista", - prisiminė J. Juš
kevičienė.
vedėjos vardas ir pavardė.
„Sako, jei tave pradeda laidoti
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rituliai, pūga, plikledis, šlapdriba — tai kas
dienybė visiems, kurie ryžtasi keliauti po
Lietuvą sausio mėnesį. Kadangi nuo 1978 metų
mūsų šeima dažnai lankosi Lietuvoje, esame
patyrę įvairius sezonus.
Kai Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) pa
siūlė įsteigti humanitarinės veiklos komitetą prie
PLB, iš siūlomų variantų (padėti grįžtantiems poli
tiniams kaliniams, ligoniams, seneliams, vaikams)
pagalvojau, kad gal esu labiausiai susipažinusi su
vaikų pasauliu. Kadangi esu keturių vaikų motina,
buvusi biologijos mokytoja gimnazijoje, vėliau pa
maininė mokytoja gamtos mokslų ir vokiečių kal
bos klasėse, keturiolika metų šešto skyriaus moky
toja Čikagos Dariaus ir Girėno lituanistinėje mo
kykloje, „Prez. Stulginskio" moksleivių ateitininkų
kuopos globėja, virėja skautų stovyklose, išleidusi
vaikams plokštelę „Zuikis puikis" ir asmeniškai su
sipažinusi su globojamų vaikų padėtimi, sutikau
darbuotis Lietuvos vaikų labui.
Norėdama susipažinti su našlaičių, beglobių ir
invalidų vaikų padėtimi, sausio mėnesį apvažiavau
Lietuvą lankydama vaikų globos namus (valdiš
kus, parapijinius, šeimyninius), šeimas, priiman
čias globoti našlaitį, daugiavaikes šeimas. Tada,
kaip ir šiandien, apstulbino didelis skaičius vaikų,
kuriuos tėvai tik palieka ligoninėje arba atiduoda į
globos namus ir patys jų nelanko, jais nesirūpina.
Širdį graužė ir žiaurios namų sąlygos, iš kurių vai
kai būna išgelbėti nuo nerūpestingų tėvų, atimant
jiems tėvystės teises.
Taip 1993 metų kovo mėnesį gimė Lietuvos
vaikų globos būrelis „Saulutė". Savanorės daugelį
veiklos išlaidų padengia „iš savo kišenės", įskaitant
dažnas keliones į Lietuvą, iš anksto nepranešus,
aplankyti remiamas šeimas, studentus, vaikų na
mus. Dažniausiai taip daryti yra patogiausia ru
denį ar žiemą.
Šįmet mano vyras buvo pakviestas sausio mė
nesį skaityti paskaitą Berlyne. Nors Lietuvoje lan
kėmės vasarą, nutarėme ištikimą katiną palikti
vaikų globai ir drauge vykti į Lietuvą, iš kurios
vyras pervažiuotų į Berlyną ir grįžtų į Vilnių.
Gal yra lengviau aprašyti įspūdžius iš grynai
turistinių kelionių svetimose šalyse, negu viešnagę
Lietuvoje, kur visuomet pakyla emocijų srautas.
Kaip savoje šeimoje, taip vis norisi, kad Lietuvoje
viskas būtų gerai. Ne naujiena — politikai Lietu
voje vieni kitus „tebekandžioja". Ar Brazauskas
tarpininkavo ir įtakojo savo žmonos nuosavybių įsi
gijimui? Ar reikia versti merą Zuoką, kurio globoje
Vilnius klesti? Dabar Zuokas, netoli kurio neseniai

„Maras atostogauja"
Tokių smulkių klaidų neišvengia
ir savivaldybė. Neseniai žiniasklaidai išplatintame pranešime in
formuojama, kad „maras atostogauja".
Juoką kelia ir retkarčiais straips
niuose pasitaikanti logikos stoka.
Geriausiu Europos žurnalistu
juokais save vadinantis Česlovas
Kavarza - „draugas Česka", pa
prašytas įvardinti savo klaidas, pri
siminė, kad jo straipsnis kartą išėjo
sunkiai suprantamas. „Vienas sa
kinys skambėjo taip: 'Mano tėvelis
buvo gaisrininkas, mama irgi mėgo
sportą", - juokėsi „Klaipėdos" žur
nalistas.
Klaida, anot jo, įsivėlė todėl, kad
jis labai skubėjo parengti straipsnį.
„Klaipėdos" žurnalistė Ramunė
Šeštokienė, skaičiuodama miesto
politikų turtą, šiek tiek persistengė.
„Vienas politikas prisipažino, jog
augina kalakutus. Neaišku kodėl,
bet straipsnyje parašiau, kad jis au
gina stručius. Vėliau jis skundėsi,
kad po to straipsnio jo sodybą užplū
do ekskursijos", - šypsojosi R. Šeš
tokienė.
Lieka juodraščiuose
Laimei, labai dažnai klaidos lie

ka tik juodraščiuose. Tačiau Spaudos
dienos išvakarėse nebaisu pripažin
ti, kad žurnalistai nėra neklystantys. Todėl skaitytojams siūlome por
ciją juoko iš mūsų juodraščių:
„Ten šniūrais eina visokio
plauko ištroškę piliečiai".
„Sveikatos žalą nustatys speciali
komisija".
„Miesto valdžia nesvarsto gali
mybės atkimšti Tiltų gatvės arteri
jos".
„Medelyno gatvėje gyvenančios
moters šuns būdoje guli lapė".
„Malonu pasivaikščioti uosto
pakrante. Čia dėmesį prikausto 4
metrų aukščio karvė".
„Maisto ir veterinarijos tarnybos
darbuotojai neslėpė, jog kai kurie jų
- gana keisti".
„Balandžiai yra vieni pavojin
giausių mieste gyvenančių paukš
čių".
„Labai dažnai žirgai pakiša koją
penkiakovininkams, nes jie prieš
varžybas traukia burtus su kokiu iš
jų joti".
„Aš raginu mirusiuosius atvežti į
bažnyčią gedulingų pamaldų".
„Kai vartai į ES galvijams priveriami, pirkėjams ir pardavėjams
pagerėja padėtis turguje".
„Skęstantį vaiką pamatęs pilie
tis nusimovė kelnes ir ėmėsi darbo".
„Klaipėda"
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stovėjome ant Seimo bibliotekos laiptų, kai jis šalia
Vytauto Landsbergio reikalavo Pakso atsistatydi
nimo, pats kaltinamas kyšių ėmimu, išduodant
įvairius leidimus. Jei Brazauskas ir Zuokas bus nu
versti ar tada Lietuvai bus geriau?
ors Vytautas Landsbergis kadaise perspėjo
prieš „raganų medžioklę", ar ne laikas pa
traukti atsakomybėn tuos, kurie tiesiogiai prisidėjo
prie tautos trėmimų, žudynių? Tik LR prezidentą
Valdą Adamkų žmonės laiko labiausiai patikimu
žmogumi, o V. Adamkus apgailestauja Lietuvoje
patriotinio auklėjimo stoką. Oro uoste yra būriai
išvykstančių jaunų lietuvių ir trumpam grįžtančių
į tėvynę. Ne be pagrindo prez. V. Adamkus tikina,
kad, pakilus ekonomikai, išvykstančiųjų sumažės,
o grįžtančiųjų skaičius padidės. Juk taip įvyko
Airijoje!
Donato Tijūnėlio nuotr.
Ne veltui teisės mokslus studijuojantis solistas Plakatas Vilniuje.
Vytautas Juozapaitis europarlamentarės Laimos
Andrikienės laikraštyje ^Europos laiku" kelia sklinda melas, purvas ir patyčios, — gyveni tėvų
klausimą „Kam Lietuvoje gyventi (gera)...?" Juo žemėje, kalbi gimtąja kalba, bet., negali susi
zapaitis cituoja vienos politinės partijos rinkiminį kalbėti. Taip mieli brangūs žodžiai — Tėvynė, Pa
šūkį „Nusipelnėme gyventi geriau!, po kuriuo pasi garba, Savigarba, Tauta, Meilė — praranda bet
rašė partijos kandidatai. Išeitų, jog būtent jie nusi kokią prasmę".
pelnė gyventi geriau! Žmonės tvirtina, kad tikrai
Tačiau optimistas Juozapaitis neskatina emi
gyventi geriau sekasi tik išrinktiesiems. Tokia gracijos. Anaiptol, jis skatina pasikliauti savomis
karti piliečių nuomonė gali atbaidyti net labiausiai jėgomis, nes „už mus niekas neišspręs mūsų prob
pasišventusius idealistus nuo dalyvavimo valdžios lemų... Ir tik nuo kiekvieno mūsų priklauso, kam
aparate.
Lietuvoje gyventi gera... Juk, anot mūsų pačių pri
Tris dukras auginantis Juozapaitis išreiškė imtos Konstitucijos, Lietuvos valstybę kuria tauta".
nusivylimą — „Ir pasijunti žmogus šioje bedvasėje
„Saulutei" labdaringai koncertavusią Eglės ir
erdvėje visišku nieku... Visišku bejėgiu tampi, mė Vytauto Juozapaičių kviesta vėsų vasaros vakarą
gindamas auklėti savo vaikus, mėgindamas padėti Trakų pilies kieme mačiau didingą operos „Pilėnai"
suformuoti jaunų žmonių pasaulėžiūrą. Bet kokia pastatymą. Operos veiksmui geresnės scenos ne
pilietinė iniciatyva ar viešai pasakytas žodis mo galėjo būti — šaunioji V. Juozapaičio „Udrio daina",
ralės bei sąžinės tema tampa patyčių objektu. Ne pati pilis, pilies balkonai, paskutinėje scenoje pro
besupranta ar tikrai esi nieko vertas, jei nesugebi, bokšto langus šaunančios liepsnos stulbinančiai
pamynęs tėvų ir senelių suformuotą padorumo veikė žiūrovus.
jausmą, pūsti tą pačią surūdijusią dūdą, iš kurios
Bus daugiau.
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Vilniuje protestavo jaunimas

Protesto akcijos dalyviai.
* Vilnius, gegužes 10 d. (ELTA)
— Antradienį Vilniaus Katedros
aikštėje vyko neoficiali protesto akci
ja, nukreipta prieš Vilniaus miesto
savivaldybės ir policijos veiksmus,
draudžiančius mieste važinėtis rie-

Ritos Stankevičiūtės (ELTA) nuotr.

dučiais, riedlentėmis ir kitomis pa
našiomis priemonėmis.
Su protesto dalyviais susitikti
buvo atvykęs ir miesto meras Artū
ras Zuokas, tačiau kol kas susitari
mo su jaunimu pasiekti nepavyko.

Sklando idėja steigti naują ministeriją
Vilnius, gegužės 10 d. (BNS) —
Tėvynei sąjungos atstovams kilo
mintis įkurti Šeimos ir jaunimo mi
nisteriją.
Kaip' rašo dienraštis „Lietuvos
žinios", buvusios socialinės apsaugos
ir darbo ministrės Irenos Degutienės
nuomone, ši ministerija koordinuotų
visą paramos šeimai politiką.
„Kaimyninių šalių patirtis rodo,
kad Lietuvai j a u seniai reikalinga
tokia institucija. Šiandien sunku
kalbėti apie nuoseklią šeimos politi
ką, nes viena ministerija tvarko vie
nus, kita — kitus reikalus", — sakė
I. Degutienė.
Pasak jos, šiuo metu šeimos ir
jaunimo reikalus sprendžia net ke
turios ministerijos — Švietimo ir
mokslo, Finansų, Vidaus reikalų, So
cialinės apsaugos ir darbo.
„Seime sudaryta darbo grupė
baigia rengti ir artimiausiu metu ke
tina teikti svarstyti Šeimos pagrin
dų įstatymą, kuriame taip pat užsi
menama apie naują ministeriją. Tė
vynės sąjungos rinkimų programoje
esame numatę, kad turime stiprinti
šeimą", — pasakojo I. Degutienė.
Konservatoriai ne pirmą kartą
rodo iniciatyvą įkurti šeimos rei

* L i e t u v o s k r e p š i n i o lyga
(LKL) k r u o p š č i a i išnagrinėjusi
Kauno „Žalgirio" klubo pretenzi
j a s dėl n e v a netikslaus žaidimo
laikrodžio veikimo 2006 m. gegužės
9 d., pirmosiose LKL finalo rungty
nėse tarp Vilniaus „Lietuvos ryto" ir
Kauno „Žalgirio", nepatenkino „Žal
girio" prašymo anuliuoti rezultatą ir
peržaisti rungtynes. P r a n e š a m a ,
kad „Žalgirio" pateiktas skundas ne
gali būti laikomas oficialiu protestu,
o jame išdėstyti argumentai priešta
rauja Tarptautinės krepšinio federa
cijos (FIBA) patvirtintoms oficia
lioms krepšinio taisyklėms ir Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) 2005/2006
m. čempionato nuostatams.
* Lenkijos sostinėje tęsiasi
ITF serijos „Ursynow Cup 2006"
teniso turnyras, kurio prizų fon
dą sudaro 10,000 JAV dolerių. Vie
netų varžybų šešioliktfinalio susiti
kimą Julija Gotovskytė 3:6, 2:6 pra
laimėjo šeštajai turnyro raketei Natalia Kolat bei pasitraukė iš tolesnių

kalus koordinuosiančią ministeriją.
Pirmosios diskusijos dėl naujos insti
tucijos buvo kilusios prieš aštuone
rius metus.
Praėjusią kadenciją Seimo So
cialinių reikalų ir darbo komitete
konservatorių siūlymas dėl ministe
rijos įkūrimo buvo atmestas. I. De
gutienė mano, kad dabartinė valdan
čioji dauguma tokiam siūlymui pri
tartų.
„Dėl to reikėtų diskutuoti. Pa
našų žingsnį kur kas anksčiau gana
sėkmingai žengė Latvija, Belgija.
Gerai, kai kryptingai dirbama at
kreipiant dėmesį tik į šeimą ir vaiką.
Kurti ministerijas nėra populiaru,
tačiau įsteigdami šią instituciją ne
padidintume darbuotojų skaičiaus",
— sakė Seimo Šeimos ir vaiko rei
kalų komisijos pirmininkė Rima
Baškienė.
Vaiko teisių apsaugos kontro
lierė Rimantė Šalaševičiūtė domėjo
si, kaip Latvijoje veikia Vaiko reika
lų ministerija.
„Negaliu pasakyti, ar Lietuvoje
reikalinga dar viena ministerija, ta
čiau Latvijos pavyzdys rodo, kad jos
įkūrimas davė daug naudos šeimos
gerovei", — sakė ji.

varžybų.
* NHL N e w York „Rangers"
komandos gynėjui D a r i u i Kasparaičiui trečiadienį atlikta pe
ties operacija. 33-jų metų ledo ri
tulininkui iš Lietuvos operuoti pe
ties raiščiai ir, pagal gydytojų prog
nozes, jis turėtų atsigauti po 3-4 mė
nesių, t.y. iki naujojo sezono pra
džios. Praėjusį sezoną per 67 rungty
nes D. Kasparaitis atliko 6 rezulta
tyvius perdavimus ir pirmavo ko
mandoje pagal baudos minučių skai
čių, o „Rangers" komanda kovoje dėl
Stanley taurės jau pirmajame etape
nusileido New Jersey „Devils" ko
mandai.
* Antrąsias NBA R y t ų konfe
rencijos pusfinalio rungtynes
Žydrūno I l g a u s k o
Cleveland
„Cavaliers* komanda antradienį iš
vykoje 91:97 pralaimėjo reguliariojo
sezono nugalėtojai Detroit „Pistons"
komandai, kuri pirmauja serijoje iki
keturių pergalių 2:0. Antradienio
rungtynėse lietuvis pelnė 10 taškų.

Netyla kalbos apie žydų kapinių
„niekinimą
Vilnius, gegužės 10 d. (BNS) — torijos raidą, pranešė sostinės savi
Vilniaus centre vykstančios komer valdybė.
cinio ir apartamentų pastato staty
„Pabrėždami, kad Lietuva yra
bos vėl atsiduria užsienio žydų orga demokratinė ir teisinė valstybė,
nizacijų dėmesio centre.
miesto vadovai svečius užtikrino, jog
Į Vilnių atvykusi įvairių šalių priimant sprendimus bus gerbiamos
žydų organizacijų grupė antradienį visų tautų teisės ir griežtai laikoma
apsilankė sostinės savivaldybėje, si Lietuvos įstatymų", — rašoma Vil
kur su miesto vadovais aptarė buvu niaus savivaldybės pranešime.
sių žydų kapinių, kurios buvo dabar
Artimiausiu metu Londone vyk
tinių Sporto rūmų vietoje ir prieigo siančiame Pasaulio žydų kongrese
se, teritorijos raidą.
ketinama inicijuoti rezoliuciją, ku
Būtent netoliese, greta Kara rioje Lietuva gali būti pasmerkta
liaus Mindaugo tilto, Rinktinės ir kaip žydų kapinių niekintoja.
Olimpiečių gatvių sankirtoje, vyksta
Dėl Vilniuje vykdomo žydų kapi
žydų nepasitenkinimą sukėlusios nių „niekinimo" prie Lietuvos amba
statybos. Čia, vietoje prieš kelerius sados Izraelyje balandžio pabaigoje
metus nugriauto „Žalgirio" plauki mitingavo apie pusšimtis žydų or
mo baseino, baigiamas statyti ko todoksų. Vasario mėnesį laišką su
mercinis ir apartamentų pastatas.
reikalavimais n u t r a u k t i žydų kapi
Žydai teigia, jog darbininkai nių „niekinimą' Lietuvos ambasadai
triūsia buvusių žydų kapinių vietoje. JAV atsiuntė šios šalies senatoriai
Tačiau Lietuvos mokslininkai, pasi Hillary Clinton bei S a m Brownback.
telkę įvairius istorinius šaltinius įro
Lietuvos istorijos instituto Ar
dinėja, jog vietoje, kur vykdomos sta cheologinių tyrimų vadovas, archeo
tybos jokių kapinių nebuvo, jos buvo logas Kęstutis Katalynas tvirtino,
ten, kur dabar stovi Vilniaus koncer jog archeologiniai kasinėjimai ir že
tų ir sporto rūmai.
mėlapiai rodo, k a d teritorijoje, k u r
Vilniaus savivaldybėje vykusio šiuo metu vyksta JAV žydų pasipik
susitikimo metu žydams pagal se tinimą sukėlusios statybos, buvo
nuosius Vilniaus miesto planus buvo žvejų kaimelis. Anot jo, žydų kapinių
siekiama išsiaiškinti buvusių kapi šioje vietoje nebuvo nė vienu istori
nių ribas ir aptarti tolesnę šios teri- niu periodu.

Konservatoriai aptarė politinius scenarijus
Atkelta i š 1 psl.
A. Kubilius teigė pažįstantis nuo Są
jūdžio laikų ir jam abejonių dėl P.
Vaitiekūno tinkamumo nekyla.
Tuo tarpu apie Darbo partijos
frakcijos seniūnę Loretą Graužinienę, kurią „darbiečiai" delegavo kaip
kandidatę vadovauti Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijai, A. Kubi
lius kalbėti nepanoro. „Aš gal susi
laikysiu", — pabrėžė opozicijos vado
vas.
Kaip po susitikimo sakė prezi
dento atstovė spaudai, susitikime su
konservatoriais V. Adamkus ypatin
gą dėmesį skyrė Teismų įstatymo pa
taisų pateikimo eigai Seime. Šalies

vadovas kreipsis į darbo grupę, kuri
parengė Teismų įstatymo pataisų
projektą, kad ji papildytų dokumen
tą atsižvelgiant į neseniai priimtą
Konstitucinio Teismo nutarimą.
Prezidentas išreiškė viltį, kad
Seime bus skubiai taisomas ir šiuo
metu veikiantis Teismų įstatymas.
Lietuvos vadovas teismų reformą
vertina kaip vieną svarbiausių pertvarkų šalies gyvenime.
Pokalbio metu V. Adamkus taip
pat sakė nepritariantis siūlymams,
kad būtų k u r i a m a policijai alterna
tyvi teisėtvarkos institucija — viešo
jo saugumo t a r n y b a — tiesiogiai pa
valdi vidaus reikalų ministrui.

EK išvadose — politikos „kvapas / /
Atkelta iš 1 psl.
Žemiausia infliacija šiuo metu
yra Suomijoje, Švedijoje ir Lenkijoje.
Pastarosios dvi šalys nepriklauso eu
ro zonai.
Jeigu būtų skaičiuojama tik eurą įsivedusių šalių infliacija, Maastricht kriterijus siektų 3 proc, ir
Lietuva jį atitiktų.
JAV Connecticut universiteto
ekonomikos doktorantai Rimvydas
Baltaduonis ir Marius Jurgilas tei
gia, kad oficiali priežastis, dėl kurios
Lietuvai gali būti užtrenktos durys į
euro zoną, kelia daug abejonių.
Lietuvos infliacija Maastricht
kriterijų viršija keliomis dešimtosio
mis procento dalimis. Ir tai esą paro
do šalies nestabilumą.
„Tačiau toks vertinimas nesi
derina su rinkos dalyvių nuomone.
2006 metais Lietuva sugebėjo pasi
skolinti tarptautinėse rinkose už
mažiausias palūkanas iš visų nau
jųjų Europos Sąjungos narių. Lietu
va skolinosi netgi mažesnėmis palū
kanomis negu ES senbuvė Graikija.
Rinkos dalyvių vertinimu, Lietuva
yra stabili šalis, ir gal net stabilesnė
už kai kurias euro zonos šalis", —

tvirtina R. Baltaduonis ir M. Jurgi
las.
Pasak ekonomistų, kažkodėl kri
terijai pradėti taip griežtai taikyti
tik Lietuvai. Anksčiau šių kriterijų
neatitiko d a u g u m a euro zonai prik
lausančių valstybių.
„Eurų išleidimo į apyvartą metu
net aštuonios šalys — Belgija, Dani
ja, Graikija, Ispanija, Airija, Liuk
semburgas, Portugalija, Suomija —
būtų netenkinusios infliacijos krite
rijaus. Nepaisant to, euro zona ne tik
išgyveno, bet ir suklestėjo", — teigia
ekonomistai.
A. Brazausko vadovaujama Vy
riausybė, nepaisydama niūrių žino
vų prognozių dėl Lietuvai nepalan
kių Europos Komisijos nuotaikų,
teikė Lietuvos prašymą nuo 2007 m.
įsivesti eurą.
Pastaruoju m e t u aukščiausi val
džios pareigūnai susilaiko nuo deta
lių komentarų bei spėlionių euro įve
dimo klausimu. Jeigu euras vis dėlto
nebus įvestas, k a i p planuota, tai
taps Vyriausybės pralaimėjimu.
Oficialias išvadas dėl Lietuvos
pasirengimo įsivesti eurą EK turi
paskelbti gegužės 16 dieną.
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Pasaulio

naujienos

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentOrų pranešimais)

Lenkijos d i p l o m a t i j o s vadove
pirmą k a r t ą t a p o moteris

Anna Fotyga
Varšuva,
gegužės
10
d.
(AFP/BNS) — Buvusi profesinės są
jungos „Savigyna" aktyvistė Anna
Fotyga antradienį buvo prisaikdinta
Lenkijos užsienio reikalų ministre ir
tapo pirmąja moterimi, dirbsiančia
šiame poste.
49 metų A. Fotyga pakeitė Stefan Meller, kuris praėjusį mėnesį at
sistatydino dėl koalicijos pakto, pa
gal kurį į vyriausybę atėjo populis
tinė euroskeptikų partija.
A Fotyga yra laikoma artima
prezidento Lech Kaczynski sąjungi
ninke ir priklauso valdančiajai kon
servatyviųjų partijai „Įstatymas ir
teisingumas".
„Ir aš, ir prezidentas ja labai pa
sitikime", — sakė premjeras Kazi
miera Marcinkievvicz po to, kai per
ceremoniją, kurią transliavo televi
zija, prezidentas jai oficialiai suteikė
užsienio reikalų ministro įgalioji
mus.
A. Fotyga nuo lapkričio ėjo S.
Meller pavaduotojos pareigas, o
anksčiau buvo konservatyvios parti
jos „Įstatymas ir teisingumas" europarlamentarė.
„Vienas pirmųjų naujosios mi
nistrės uždavinių bus nusiųsti žinią

mūsų partneriams Europos Sąjun
goje (ES), kad Lenkija tęs dabartinę
politiką Europos atžvilgiu", — sakė
„Įstatymo ir teisingumo" narys, par
lamento Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas Pawel Zalewski.
A. Fotyga nepritaria dabarti
n i a m konstitucijos tekstui, bet sako,
jog tokia pozicija nereiškia, kad ji
nepritaria Lenkijos narystei bendri
joje.
Tačiau dėl šalies nacionalinių
interesų Varšuva privalo Europos
Sąjungoje užimti „tvirtą ekonominę
ir politinę poziciją, kad Lenkija ne
atsidurtų nuošalyje", neseniai per
susitikimą su studentais sakė A Fo
tyga. Jos žodžiai cituojami „Įstaty
mo ir teisingumo" interneto svetai
nėje.
Liberalios Pilietinės platformos,
kuri yra didžiausia opozicinė parti
j a , vadovas Donald Tusk sakė, kad
kaip užsienio reikalų ministrė A. Fo
tyga tik vykdys prezidento L. Ka
czynski ir jo brolio dvynio, „Įstaty
mo ir teisingumo" vadovo Jaroslavv
Kaczynski įsakymus.
„Sprendimų priėmimo centras
iš vyriausybės bus perkeltas į prezi
dentūros rūmus", — sakė D. Tusk.
A Fotyga, kuri gimė 1957 me
tais Leborke Siaurės Lenkijoje, 1981
metais baigė Gdansko universiteto
Prekybos ir ekonomikos fakultetą.
Tais pačiais metais ji pradėjo
dirbti „Solidarumo" nacionalinio
rinkimų komiteto užsienio reikalų
skyriuje. Tuo metu ši profesinė są
j u n g a buvo pasipriešinimo komunis
tinei valdžiai centras.
Vėliau A Fotyga studijavo Cornell universitete New York valstijoje
ir stažavosi JAV vyriausybėje, pir
miausia — Darbo departamente.
Nuo 1997-ųjų iki 2001-ųjų ji bu
vo tuometinio Lenkijos premjero
J e r z y Buzek patarėja užsienio politi
kos klausimais.

JT Į naują Žmogaus teisių tarybą
išrinko pažeidėjas
J u n g t i n ė s Tautos, gegužės 10
d. (AFP/BNS) — Jungtinių Tautų
(JT) Generalinė Asamblėja antradie
nį į naują Žmogaus teisių tarybą, ku
ri pakeitė susikompromitavusią savo
pirmtakę, išrinko Kubą, Kiniją ir
Saudo Arabiją.
JAV ambasadorius John Bolton
išjuokė Kubos įtraukimą į Tarybą ir
sakė, jog tai rodo, kad Washington
susirūpinimas dėl naujosios institu
cijos, kuriai jis per balsavimą nepri
tarė, yra pagrįstas.
„Koks džiaugsmas, — sarkas
tiškai Kubos išrinkimą pakomenta
vo J. Bolton. — Tai paprasčiausiai
byloja, kad a n k s t e s n ė s komisijos
trūkumai visai gali būti perduoti
šiai, kaip mes liūdnai prognozavo
me, kai balsavome prieš šią rezoliu
ciją".
JAV ilgai kritikavo buvusią
Žmogaus teisių komisiją teigdamos,
kad ji buvo neveiksminga ir kad joje
buvo daug žmogaus teisių pažeidėjų,
tokių kaip Kinija, Kuba, Sudanas ir

Zimbabvė.
JAV buvo t a r p keturių šalių, ku
rios kovo mėnesį balsavo prieš per
formuotą Tarybą nurodydamos, kad
b ū t ų pernelyg paprasta į ją išrinkti
ir t a s šalis, kuriose pažeidžiamos
žmogaus teisės.
Kuba savo ruožtu jos išrinkimą į
Tarybą vadino Havanos komunisti
nės vyriausybės „didžiule pergale" ir
Jungtinių Valstijų „pralaimėjimu".
Generalinė Asamblėja, kurioje
y r a 191 valstybė, per slaptą balsavi
mą į naująją 47 narių Žmogaus tei
sių tarybą taip pat išrinko Rusiją ir
Tunisą, kuriuos žmogaus teisių gyni
mo grupės taip pat kritikavo. Kad
b ū t ų išrinktos, šalims reikėjo su
rinkti mažiausiai 96 balsus.
Nepaisydamas minėtų šalių iš
rinkimo, J T generalinis sekretorius
Kofi Annan sveikino Tarybos sufor
mavimą ir aktyvų dalyvavimą.
Naujoji institucija, kaip ir jos
pirmtakė įsikurs Ženevoje, savo dar
bą pradės birželio 19 dieną.

EUROPA
ROMA
Buvęs komunistas Giorgio Napolitano per balsavimą p a r l a m e n t e
buvo išrinktas naujuoju Italijos pre
zidentu. G. Napolitano surinko iš vi
so 543 balsus — 38 balsais d a u g i a u
negu reikėjo absoliučiai d a u g u m a i .
80 metų senatoriaus iki gyvos galvos
G. Napolitano, priklausančio Kairių
jų demokratų partijai, vienijančiai
buvusius komunistus, k a n d i d a t ū r ą
rėmė ministras pirmininkas Roma
no Prodi, nors jai nepritarė didžioji
dalis konservatyviojo Silvio Berlusconi susivienijimo. Prezidento funk
cijos Italijoje daugiausia yra repre
zentacinės, tačiau valstybės vadovas
skiria ministrą pirmininką, todėl G.
Napolitano išrinkimas atvers kelią
R. Prodi suformuoti savo vyriausybę
ir perimti valdžią.
VARŠUVA
Daugiau kaip 2,000 gydytojų,
medicinos seserų ir slaugių bei kitų
sveikatos apsaugos darbuotojų, susi
rinkusių į Varšuvą iš visos šalies,
trečiadienį pradėjo sostinėje protes
to demonstraciją, kurioje reikalauja
nedelsiant 30-čia procentų pakelti
algas ir padidinti išmokas sveikatos
apsaugai. Be to, Lenkijos gydytojai
priėmė sprendimą trečiadienį atos
togauti. Šalies poliklinikose ir ligo
ninėse aptarnaujami tik tie ligoniai,
kurių gyvybei gresia pavojus. Iš Var
šuvos Pilies aikštės protestuotojai
nužygiavo prie Seimo, k u r i a m e
svarstomas sveikatos apsaugos pa
dėties šalyje klausimas, pastato.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos prezidentas V l a d i m i r
Putin paskelbė gimstamumo Rusi
joje didinimą valstybės prioritetu ir
pažadėjo per artimiausius d e š i m t
metų skirti „didžiulius pinigus" šei
moms su vaikais remti. J i s , be kita
ko, pažadėjo kelis kartus padidinti
pašalpas vaiko išlaikymui, kompen-
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suoti laikinai nedarbingų gimdančių
moterų pajamas ir išlaidas ikimo
kykliniam ugdymui, kad moterys
galėtų greičiau sugrįžti į darbą.
„Žinoma, kad būtų įvykdytas visas
planas, reikės daug dirbti ir didžiu
lių lėšų. P r a š a u apskaičiuoti kasmet
didėsiančias valstybės tam skiria
m a s lėšas ir nustatyti programos
galiojimo laiką — ne mažiau kaip 10
metų, t u r ė d a m a s omenyje, kad jam
p a s i b a i g u s valstybė t u r i priimti
naują sprendimą, atsižvelgdama į
ekonominę ir demografinę situaciją
šalyje", — sakė V. Putin metiniame
pranešime Federaliniam Susirinki
mui.
SANKT PETERBURGAS
Viceadmirolas Konstantin Sedenka p a s k i r t a s nauju Rusijos Bal
tijos laivyno vadu. Kaip pranešė Ru
sijos karinio jūrų laivyno vyriausia
sis š t a b a s , įsakas dėl jo paskyrimo
buvo pasirašytas gegužės 8 dieną.
Anksčiau K. Sedenka buvo Ramiojo
vandenyno laivyno štabo viršinin
kas. Buvęs Rusijos Baltijos laivyno
vadas admirolas Vladimir Valujev
atsistatydino, pasibaigus pagal am
žių jo tarnybos laikui.

A R T I M I E J I RYTAI
TEHRAN
Vakarų šalių reiškiamas susirū
pinimas branduoliniais klausimais
yra „didelis melas", pareiškė Irano
p r e z i d e n t a s Mahmoud Ahmadinejad. „Pasakysiu j u m s , kad jiems ne
rūpi branduolinės programos. Jie
patys vykdo branduolinę veiklą ir
diena iš dienos ją plečia. Jie kasdien
išbando naujų rūšių masinio naiki
nimo ginklus", — sakė M. Ahmadinejad.
JERUZALĖ
Izraelis trečiadienį sveikino Ar
timųjų Rytų taikos tarpininkų
sprendimą sukurti naują mechaniz
mą pagalbai palestiniečiams tiesio
giai perduoti. Toks Didžiojo ketverto
žingsnis gali sumažinti ekonominį
spaudimą „ H a m a s " vadovaujamai
vyriausybei. „Mūsų manymu, ket
verto sprendimas suteikti papildo
mą h u m a n i t a r i n ę paramą Palesti
nos savivaldai, apeinant 'Hamas' vy
riausybę, neabejotinai yra geras", —
sakė Izraelio užsienio reikalų minis
trė Tzipi Livni.
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www.atlanticexpresscorp.com
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ŠEIMOS VERTYBIŲ ŠVIESOJE
lONAS KAZIMIERAS
BURPULIS

v e r t i n a pono Agurkicho principingą
posūkį šeimos vertybių link, jis at
sakė, jog t a i visiškai naujas žodis
Europos politikoje.
- Mes esame už reformas ir už
naujus vėjus, kadangi tik vėjai ir
skersvėjai gali supurtyti sustaba
rėjimus ir įnešti gaivumo į naują
gyvenimą. M u m s Europoje teko
p a d ė t i n e m a ž a p a s t a n g ų , kol iš
E u r o p o s P a r l a m e n t o išgujome tą
d a v a t k ą Butiljonį, išdrįsusį veid
m a i n i š k a i deklaruoti, neva homo
seksualizmas esąs nuodėmė. Jei liki
m a s lems, ilgainiui m e s atsikra
tysime visų jo gerbėjų, kurie dabar
n e d r į s t a prisipažinti, j o g y r a su
s t a b a r ė j ę . J i e slaptai varo savo
davatkišką veiklą ir stengiasi įkalti
pleištą į mūsų darniai suderintą
naująją gėjų ir gojų sandraugą, a t v i r a i išklojo savo naujovišką
požiūrį ponas Job'sonas.
Mes buvome nustebinti pašne
kovo a t v i r u m u ir pamaloninti jo
n u o š i r d u m u , su kuriuo j i s mums
atskleidė naująjį Europos politikos
vertybinį žingsnį.
- O ką j ū s galėtumėte pasakyti
apie pono Agurkicho meilužes, p a k l a u s ė m e atviraširdį politiką. Ar Europoje politikai taip pat žo
džiais myli savo žmonas ir šeimas, o
slaptai laksto paskui meilužes?
- Politikai visur vienodi, - at
s a k ė reformatorius iš Europos. S k i r t u m a s t i k t a s , k a d Europoje
politikai patirties semiasi iš kelių
šimtmečių politikos lobyno, o pas jus
t a s lobynas įsisavinamas dar labai
n e d r ą s i a i . Europoje niekas negali
būti politiku, jeigu nesugeba nuslėp
ti savo nesantuokinių ryšių arba
kasdieninių apsilankymų viešnamy
je. Žinoma, nepatyrusių politikų ir
p a s m u s pasitaiko, b e t paprastai
m e s juos auklėjame partijose, kur jie
v i s a p u s i š k a i įsisavina intymiosios
konspiracijos įgūdžius. Panašiai
buvo i r pas jus, kai okupacijos sąly
gomis j ū s ų sovietiniai vadovai svar-

biausius politikos klausimus spren
dė jaukiose pirtelėse, kur žavingos
vaidilutės skatino jų politinį pašau
kimą ir lavino j ų asmeninius įgū
IUOZAS GREVELDA
džius. Dabar j u m s viso to tenka
mokytis iš naujo.
Suintriguoti ir sužavėti pono
- Atleiskite, bet mums visa tai
Agurkicho meilės šeimos vertybėms
žinoma, - paprieštaravome mes. naujosiomis spalvomis ir atspalviais,
Mums svarbiau iš jūsų išgirsti, kaip
užgniaužę kvapą, sekėme jo partijos
vertinate pono Agurkicho šeimos
suvažiavimą ir j a m e triumfo s u 
vertybių deklaravimą, kai jis teigia,
laukusias vado iniciatyvas. Didžiam
esą mylįs savo šeimą, o iš tikrųjų
mūsų džiaugsmui ir pasitenkinimui,
išlaiko meilužę ir net ne vieną.
sekėme ne mes vieni. Į suvažiavimą
atvyko Europos P a r l a m e n t o dele
- Visiškai teigiamai i r labai
gacija, vadovaujama pono Job'sono palankiai, - atsakė reformatorius. Europos Darbo sąjungos prezidento.
J a u n o vyro organizmas žino ko
reikalauja, ir to reikalaujamo j a m
Šiandien niekam n e paslaptis,
reikia duoti. J u k jūs nenorėtumėte,
kad naujosios pono Agurkicho ini
kad politikas kasdien ir kasnakt po
ciatyvos mūsų europietiškai naujo
kelis kartus prievartautų savo žmo
viškoje visuomenėje (vis dėlto keista
ną? Ar nemanote, kad tai būtų ne
Lietuvos agurkų, runkelių ir elito
žmoniška? O dabar jis savo energiją
kratinį vadinti visuomene!) tapo
paskirsto kelioms moterims, ir nė
vertinamos k e i s t a r e i k š m i š k a i i r
vienai nėra jokios žalos!
kvailaprasmiškai. Miestuose i r gat
vėse klausinėjami naujoviški mūsų
- Pono Agurkicho organizmo
visuomenės (ir vėl tas paikas žodis!)
subtilumai ir santykiai jo šeimoje
atstovai prieš televizijos k a m e r a s
mums visiškai nerūpėtų, jeigu jie
tuščiažodžiavo, neva ponas Agurbūtų tik jo ir jo šeimos reikalas, kichas, kaip ir kiekvienas politikas,
paprieštaravome moralės aiškinto
turi teisę \ savo asmeninį gyvenimą,
jui. - Mums rūpi visai kas kita, - ar
neva jauno žmogaus galvoje vėjai i r
galima tikėtis, kad politikas, kuris į
skersvėjai ne tik gali, bet ir privalo
akis
meluoja visai tautai vienu
siautėti ir t. t.
klausimu, bus garbingas kitais, visai
valstybei svarbiais klausimais?
Bijodami įžeisti taip nuolaidžiai
- Naivus klausimas, - net nusi
ir nuosaikiai pono Agurkicho atžvil
juokė ponas Job'sonas. - Žinoma,
giu savo nuomonę reiškusius n a u 
kad tokiu politiku pasitikėti nėra
joviškus prelegentus, p a p r a š ė m e
jokio reikalo. Bet, jeigu jūs jį laikote
savo įspūdžiais iš suvažiavimo i r
valdžioje dėl to, kad kažkiek žmonių
savo nuomone apie naująsias šeimos
už jį balsuoja, tai yra jau ne politiko,
vertybes pasidalinti poną Job'soną,
o tų žmonių problema. Kodėl j ū s
kuris prieš dvejus metus maloniai
kaltinate politiką, kuriam už viską
sutiko poną Agurkichą su visa j o
svarbiau ištvirkavimas ar pasisma
partija priimti į Europos Darbo
ginimai (tegul kiekvienas įvardija,
sąjungą, ir netgi pasiūlė j a m garbės
kaip kam patinka!), o ne save? Naivu
pirmininko postą. Tiesa, ponas
ir kvaila vieną dieną už tokį eržilą
Agurkichas dėl savo įgimto kuklumo
balsuoti, o kitą dieną -piktintis, kad
juo tapti a t s i s a k ė ( a r j a m buvo
tas eržilas laksto paskui kiekvieną
atsakyta).
sijoną. Pirma susivokite, ko jūs iš
Ponas Job'sonas maloniai sutiko
politikų norite, o j a u paskui juos
pasidalinti ir savo įspūdžiais, ir savo
rinkite
į valdžią. Dabar jūs panašūs
nuomone. Į mūsų klausimą, kaip jis
į valdingas žmonas, keliančias savo
vyrams skandalus už tai, kad j i e
paryčiais pareina negirti.
Reikalas m u m s sušvito visai
//
kita šviesa, viskas tapo aišku, bet
vieną kartą pradėjus, norėjosi išsi
Kybartų katalikų parapija ir k a r o metais apgadintas vertingas
aiškinti iki galo.
miesto bičiuliai vykdo paramos su s e n a s i s altorius su Nukryžiuotojo
- O kaip j ū s pakomentuotumėte
telkimo akciją mūsų miesto gražiau s k u l p t ū r i n e grupe (apie 1929 m.
sio pastato-Eucharistinio Išganytojo a u t o r i u s Bronius Pundžius).
bažnyčios atnaujinimui ir sutvarky
Visa tai atnaujintų ir papuoštų
mui.
ne t i k pačią bažnyčią, bet ir visą
Ši bažnyčia - tai ne tik unikalios m ū s ų miesto centrą. D a r daugiauarchitektūros pavyzdys, miesto puoš l a u k i a m e , k a d ši akcija sutelks
mena. Tai mūsų tikėjimo, vilties, at e s a m u s ir po pasaulį pasklidusius
NEKILNOJAMASIS TURTAS
gimimo ir europietiškos tradicijos k y b a r t i e č i u s mūsų miesto, kuris
simbolis. Deja, karo metais buvo iš d a b a r išgyvena ne pačius lengviau
COUHUCU.
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VIDA M.
&
plėšti bažnyčios varpai, o pastato sius laikus, atgimimui i r sukles
SAKEVICIUS
*
apdaila ir aplinka per dešimtmečius tėjimui.
susidėvėjo. Todėl vėl atėjo metas, kai
Real Estate Consultant
Aukščiau išvardintiems dar
reikia visų mūsų rankų bei širdžių b a m s , žinoma, reikalingos šimta
Nekilnojamojo t u r t o
šilumos: d a r šiemet Devintinių a t  t ū k s t a n t i n ė s investicijos, kuriom
pirkimas, pardavimas
laidų dieną-birželio 18-ąją - kvie telkiamos tiek parapijos, tiek rėmėjų
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sime visus į naujų bažnyčios varpų lėšos. Visus, galinčius šią akciją pa
pašventinimo iškilmes, k u r i e j a u gal išgales paremti, maloniai pra
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užsakyti Brolių Kraševskių varpų šome J ū s ų auką pervesti į Kybartų
liejykloje Lenkijoje. Mūsų bažnyčiai E u c h a r i s t i n i o Išganytojo parapi
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„TEGUL SUSKAMBA
KYBARTAI!

pono Agurkicho tvirtinimus, neva jis
savo panas laiko tik tam, kad jos
išplautų lėkštes, grindis, išskalbtų
kojines, bet t i k ne meilei? - uždavėme klastingą klausimą ir lau
kėme, kaip ponas europietis išsisuks
iš keblios padėties.
- Kiek m a n žinoma, ponas
Agurkichas y r a labai principingas
politikas ir tuščiai savo žodžiais
nesišvaisto, - pamokomai atsakė jis
mums. - Jeigu jis taip sako, vadi
nasi, taip ir yra.
- Ir lėkščių plovėjas įdarbina
ministerijoje? - tulžingai paklau
sėme Europos politiką.
- O kodėl gi ne? - klausimu į
klausimą atsakė politikas. - Jeigu
jos įrodė savo patyrimą, sugebėjimus
ir kompetenciją, tai tegul sau plauna
lėkštes ir ministerijoje, ir parla
mente, ir vyriausybėje, ir k u r tik
nori. Reikia manyti, kad tas lėkštes
jos sugeba plauti visais įmanomais
būdais - ir oraliniu, ir analiniu, ir
natūraliu, ir pagal visas Kama Sut
roje aprašytas metodikas. Būtų gaila
prarasti tokio aukšto lygio specia
listes. Galite būti tikri, kad jų laukia
puiki ateitis Europos politikoje,
mums reikia patikimų ir patikrintų
kadrų, - užbaigė Europos kadrų
žinovas.
- Tai j ū s manote, kad mūsų
lėkščių plovėjos galėtų sėkmingai
darbuotis ir visos Europos labui? negalėjome patikėti ausimis.
- Be jokios abejonės! - patvirti
no Europos moralės reformatorius. Jos j a u d a b a r sėkmingai užsire
komendavo visuose Europos ir Afri
kos viešnamiuose. Be to, nedera pa
miršti, kad kurtizanės visais laikais
skynė pergales politikų miegamuo
siuose. Ne išimtis y r a ir Naujieji
Amžiai. Galite būti tikri, kad jūsų
žaviosios Traviatos savo sugebėji
mus galės realizuoti visu šimtu pro
centų. Ir nė vienas procentas neliks
tinkamai atlygintas! - garantavo lie
tuvaičių gabumų ir žavumų gerbėjas.
Gavę visus įmanomus paaiški
nimus ir susigaudę visuose Europos
ir mūsų šalies politikos bei moralės
subtilumuose, laimingi atsisveiki
nome su šviesios rytdienos architek
tu ir mūsų sąjungininku, Europos (ir
Lietuvos) Darbo sąjungos preziden
tu.

SKELBIMAI

RESlDf.NTlAL
BKOKRlt ACE

PARDUODA
LEMONT RELATED LIVING
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL
KENSINGTON ESTATES
Spacious end unit, vvith custom
upgrades throughout S595.000

630-257-5906
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
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Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

r* j &
c , ZUU
o n n/J
JMJOr LAATLTU
Ao

APMĄSTYMAI
APIE TURNIŠKES
IUOZAS GAILA
Išoperuotas ir išgydytas rūpes
tingų lietuvių gydytojų, 1993 m. rug
pjūčio mėn. vidury grįžau pagaliau į
Turniškes ir darbui PLB atstovybėje
keleriems metams. Man pusantro
mėnesio gulint Santariškių ir Anta
kalnio ligoninėse nebuvo karšto
vandens, taigi grįžau į butą Turniš
kėse gerokai apšepęs ir neabejotinai
„su kvapeliu", aišku, ne tokiu, kaip
tie „gerai padauginę". Ak, kaip ap
sidžiaugiau sužinojęs, kad mano
bute yra karšto vandens, nes, pasiro
do, Turniškės turi atskirą nuosavą
katilinę. Amerikoje turbūt niekada
nesimaudžiau vonioje, nuo dypukiškų ir kariuomenės laikų pripratęs
prie dušo, tai čia žvelgiau į šią di
džiulę, nors ir aprūdijusią, vonią,
kurioje išmirkęs nuplausiu visus
savo turėtos ligos ir ligoninės liku
čius. Atsukau čiaupus, bet iš jų
tekėjo kažkoks karštas, tamsiai ru
das skystis. Leidau, leidau, kol tas
skystis nuo kavinės spalvos tapo pri
menantis arbatą. Pagaliau išsi
maudžiau, bet pakvipau ne arbata,
bet rūdimis. Gailėjausi, kad neatsivežiau kvepiančio muilo. Ame
rikoje darbe man tekdavo ne tik
ragauti, bet ir uostyti įvairius gami
namus alkoholinius ir vaisvandenių
gėrimus, taigi, negalėjau naudoti jo
kių kvepiančių muilų, skutimosi
kremų, kvepalų, tai ir atpratau nuo
jų, o dabar būtų pravertę.
Palengva pradėjau apsiprasti su
savo butu Turniškėse. Išmokau, kad
žiūrint televiziją negalima jokios
kitos elektroninės aparatūros įjung
ti, nes neišlaiko saugikliai. Pirmą
kartą elektrai bute nutrūkus saugik
lių dėžę suradau, bet, pasirodo, jie
ne automatiniai, o tokie, kokius tu
rėjome Amerikoje prieš pusšimtį
metų. Atsarginių neradau, tai įkišau
cento monetą, bet bijodamas, kad
sukelsiu savo „prestižiniame bute"
gaisrą, skambinau savo artimiau
siam kaimynui, buvusiam politi
niam kaliniui Baliui Gajauskui, ži
nodamas, kad jis yra dirbęs kelektriku. Jis aprūpino mane saugik
liais. Tuo laiku Turniškėse buvo
apgyvendinti Seimo nariai, neturin
tieji savo gyvenamos vietos Vilniuje,
taip pat kai kurie vyriausybės na
riai. Šiame apsaugotame rajone savo
rezidencijas turėjo ir kai kurių už
sienio kraštų ambasadoriai, diplo
matai. Didokame, aptvertame žemės
plote ir atskirai policijos saugojame,
buvo ir tuometinio prez. A. Bra
zausko rezidencija, o šalia jos buvo
remontuojamas mažesnis namas,
skirtas jam baigus prezidentūrą.
Pačios Turniškės prie pat Neries ant
aukšto šlaito, taigi manau iš prezi
dento rezidencijos galėjo būti nuos
tabus vaizdas, žvelgiant iš viršaus į
Nerį ir į gyvenvietes kitoje upės
pusėje.
Rytais atvažiuodavo autobusiu
kas vesti Seimo narius į Seimą, o po
darbo atveždavo. Su jais važiuoda
vau ir aš. Tuo laiku LDDP buvo lai
mėjusi Seimo rinkimus, taigi ir čia jų
buvo dauguma. Važiuojant dažnai
tarp jų ir dešiniųjų vykdavo pasišpilkavimas arba pasilazdavojimas,
kaip Lietuvoje sakoma. Nevengda
vau ir aš savo liežuvį įkišti. Ryte
atvykus į Seimo rūmus tuoj susi
darydavo eilė kavinėje prie kavos.

Pirmą kartą ten atsidūręs negalėjau
suprasti, kad dėl puodelio kavos rei
kia stovėti eilėje keliolika minučių.
Na, ir pradėjau porinti, kad pas mus
Amerikoje tuoj pat gautum ir puo
delis būtų nuolat papildomas. Va,
kaip pas mus Amerikoje. Deja, pri
artėjęs prie kavos pasijutau kaip
tikras asilas. Juk čia buvo malamos
kavos pupelės ir kiekvienas puodelis
buvo atskirai ruošiamas ir užvirina
mas. Ir taip išmokau dviejų dalykų:
1. nepliurpti, „kaip pas mus Ame
rikoje", 2. gerti stiprią, nebaltintą, ne
saldytą kavą iš mažų puodelių, ku
riuos B. Nainys pravadino „nuoperskais". O tiesa, gyvendamas Ameri
koje niekad nevalgydavau saldainių,
bet Lietuvoje Seime pripratau prie
kavos užsisakyti šokoladinį saldainį.
Neprisipažinsiu, bet tai mane išmo
kė merginos — Seimo darbuotojos.
Pradėjau daugiau susipažinti su
Turniškių aplinka. Sovietmečiu čia
buvo pristatyta vadinamų vasar
namių. Šie buvo iš baltų silikatinių
plytų ir visai nepritaikyti gyvenimui
žiemą. Ten apgyvendinti Seimo na
riai skundėsi, kad šalta, vėjas švilpia
pro langus. Rajono vidury buvo ad
ministracijos pastatas, kuriame bu
vo parduotuvė, policijos būstinė, ke
lios raštinės ir salė. Parduotuvėje
buvo šiek tiek maisto prekių, tai
buvo labai patogu, pritrūkus maisto,
greitosiomis užbėgti. Tačiau ji grei
tai užsidarė, nes buvo per nuostolin
ga dėl nedaugelio pirkėjų. Seimo
rūmuose taip pat buvo maisto par
duotuvė, kur šiek tiek žemesnėmis
kainomis prisipirkdavau maisto pro
duktų ir su krepšiais iš darbo grįž
davau į Turniškes. Pamenu, kaip
vieną žiemos vakarą, gerokai šąlant,
parvežtas iš Seimo žingsniavau su
dviems krepšiais produktų, apšalu
siu šaligatviu savo buto link. Staiga
pajutau, kad kojos iškilo į viršų ir,
nepaleisdamas pirkinių, plojau ant
nugaros. Gulėdamas apsidairiau ar
niekas nemato, o jei mato, tai ban
džiau labai vikriai šoktelti ir atsis
toti. Kaip čia dabar, atstovas iš
Amerikos, kaip kelmas ant šali
gatvio... Tai va, mandriai striktelė
jau ant apledėjusio šaligatvio, bet
kojos vėl į viršų ir šį kartą kritau ant
kairio šono. Taip nudiegė kairį petį,
kad nors rėk. Užmiršau visą mandrumą, ropojau ant visų keturių,
rinkdamas pabirusias bandeles, rū
kytą sprandinę, saldžius sūrelius,
puodelius su mišrainėmis ir sūri u žusių „Utenos" alaus butelių šukes...
Ilgainiui Seimo nariai pradų o
gauti Seimo mašinas ir važiuojančių
autobusiuku nebeliko. Teko man
kiekvieną rytą išsišaukti iš Seimo
ūkio skyriaus mašiną, kad nuvežtų į
Seimą. Paprastai mašinos lauk
davau prie administracijos pastato.
Kartą man ten belaukiant, išeina
trys policininkai parūkyti. „Smalina", kaip mano motina sakydavo ir
kalba rusiškai. Visi trys ne eiliniai
policininkai, bet vyresnieji ir nepoli
tikuoja, bet kiek suprantu rusiškai,
kalba apie mergas. Klausau, klau
sau ir ima pyktis. Nepajuntu, kaip
išsižioju: „Tai ką, vyrai, saugojate
Lietuvos prezidentą ir Seimo narius,
bet kalbate rusiškai. Argi jums lietu
vių kalba tokia netinkama? Juk ji
valstybės, kurios uniformas su lietu
viškais ženklais jūs vilkite". Visi trys
nutyla, baigia rūkyti ir, žodžio netar-
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Stuburo ir skausmo ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Illinois Pairi Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C.

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcnerAve.3ts.5r6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKILĮ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
dami, grįžta į policijos būstinę.
Leptelėjau ir pradėjau gailėtis. Juk
ir Vytautą Didįjį saugojo-karaimai,
tikriausiai ne lietuviškai šnekėdami,
tai ko piktintis, kad dabartinį
Algirdą saugoja rusakalbiai. Prisi
menu taip pat, kai 1951 metais tar
navau antroje Marinų divizijoje ir
kartais susitikdavome mes trys lie
tuviai, tarnaujantys atskiruose pul
kuose. Nepaisant, kad į mus šnai
ruodavo amerikiečiai, visi trys nesi
varžydami kalbėdavome tik lietu
viškai.
Šeštadieniais, jei niekur nebū
davau užkviestas, mėgdavau pra
leisti Turniškėse, kurios būdavo
ištuštėjusios, seimūnams išvažinėjus į namus. Esant gražiam orui,
nusileisdavau į pakalnę prie Neries,
atsisėsdavau ant lėkšto smėlėto

Vilniaus universiteto kiemas

EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angfškai arte lietuviškai.

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

kranto, panerdavau basas kojas į
vandenį ir paskęsdavau savo min
tyse. Kitoje Neries pusėje matyda
vau vaikus, atėjusius maudytis, ku
rie man taip primindavo mano vai
kystę Marijampolėje, kai dūkdavau
su draugais Šešupės pakrantėje.
Atrodė tartum ir aš vėl jaunas, vėl
tarp vaikų upėje. Bet iš debesų išni
rusio „Lufthansos" lėktuvo ūžimas,
nustelbiantis anoj Neries pusėje
žaidžiančių vaikų klykavimus, ūmai
grąžindavo mane į realybę. Į realybę,
kad aš čia tik svečias, kad anksčiau
ar vėliau tas lėktuvas išskraidins
mane iš čia. Nors ir M. Katiliškis ra
šė, kad išėjusiems negrįžti, bet aš
grįžau. Deja, grįžau nepasilikti. Lie
tuva man tapo tartum vaikystė —
miela, geidžiama, prisimenama, bet
nesugrąžinama.

Baniutės M . Kronas nuotr.
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Neblėstanti V. Petravičiaus žvaigždė
Viktoras Petravičius. Kam iš
čikagiečių nežinomas šis vardas?
Dar atrodo taip neseniai -matydavo
šį aukštą, impozantišką, ekstrava
gantiškai besirengiantį, įdomių vei
do bruožų vyrą parodose, ar rengi
niuose. Mes, neseniai atvažiavę iš
Lietuvos, jo jau neberadome, jis buvo
iškeliavęs Anapilin. Tačiau tie, kurie
bent kiek domėjosi menu ir Lietu
voje žinojo, kad Amerikoje gyvena
žymus grafikas V. Petravičius.
Įdomūs žmonių likimai. Nė vie
nas iš mūsų nežinome, kur nuves
mus likimas. Nežinojo to ir V. Petra
vičius. Gimęs Bedaliuose, Šakių aps
krityje 1906 m., dailininkas didelę
savo gyvenimo dalį pragyveno toli
Viktoras Petravičius
nuo savo tėvynės. Tačiau jo įgimtas
talentas, jo syvais tekantis lietuviš
kumas išliko visam gyvenimui. „Ku buvo V. Petravičius. Institutui per
riam krašte esi gimęs, tai visa tavo sikėlus į Vilnių, dailininkas 1941kūryba bus to krašto. Gimtinės ap 1944 metais dėsto Vilniuje.
Gyvenimo negandos priverčia
linkuma yra įaugusi į tavo kraują, ir
ką darai, viskas bus lietuviška", — pasitraukti į Vakarus, o 1949 metais
sakė V. Petravičius savo paskuti Petravičių šeima atvyksta gyventi į
niame interviu Algimantui Keziui. JAV.
Prasideda naujo gyvenimo eta
(„Draugas", 1999 rugsėjo 29 d.).
pas.
Darbas Cicero plieno gamykloje,
Kauno meno mokyklą baigė
1935 m. Vėliau išvyksta studijuoti į kova už būvį atima daug jėgų.
Paryžių, kur studijuoja L'Ecole Pagaliau randa darbą vitražo studi
Nationals des Arts et Metier and joje. Pamažu atsiranda daugiau lai
L'Ecole Nationals Superieurdes ko kūrybai. 1961 metais V. Petra
Beaux Arts. Turbūt ne tik V. Pet vičius surengė savo pirmąją parodą
ravičiaus gerbėjai žino, kad 1937 m. Čikagoje, o nuo 1962 m. atidaro pri
gyvendamas Paryžiuje, jis sukuria vačią Dailės studiją, kurioje mokėsi
iliustracijas lietuvių liaudies pasa nemažai lietuvių menininkų.
Pagaliau 1978 metais jam su
kai „Gulbė karaliaus pati". Už šią
knygą pasaulinėje parodoje „Meno ir žmona pavyksta „pabėgti" į užmiestį
technikos vieta šiuolaikiniame gyve — netoli Mičigano ežero, Union Pier
nime" dailininkas pelnė Didįjį prizą. Petravičiai nusiperka nedidelę sody
1940-1941 metais V. Petravičius bą. Atsidūręs gamtos glėbyje, daili
dėstė Kauno taikomosios ir deko ninkas išgyvena kūrybinį pakilimą.
ratyvinės dailės institute. Šiandien Jis išpuošia, išgražina savo sodybą
ne kiekvienas žino, kad pirmasis tos akmeninėmis, metalinėmis skulp
mokyklos Audinių studijos vedėjas tūromis, jo kieme apsigyvena Baltų

dievai, toteminiai paukščiai, žvėrys,
pasikeitė ir jo kūryba — atsirado
nauja technika, gimsta daugybė
naujų darbų.
Tačiau į kokį V. Petravičiaus
laikotarpį bepažvelgtum, visur at
pažinsi autorių. Jis savitas, nekopi
juojantis, visada norėjęs ... „ sukur
ti savo". Tokiu ir išliko.
Jis dirbo daug, padarė nesuskai
čiuojamą gausybę darbų. Jo darbai
saugomi ne tik dailės muziejuose
Lietuvoje, jo darbų turi įsigiję Ame
rikos muziejai, tame tarpe ir Vidurio
Vakarų meno muziejus, Elkhart,
surengęs ne vieną žymaus lietuvių
dailininko parodą, tame tarpe ir po
mirtinę — 1992 m. Kad V. Petra
vičiaus darbus pamatytų Amerikos
žiūrovai, daug prisidėjo dailininko
ilgametis bičiulis ir mecenatas Emi
lijus Holenderis. Jis yra suorganiza
vęs ne vieną V. Petravičiaus parodą,
visaip garsino dailininko kūrybą
tarp amerikiečių.
O kiek darbų darbelių yra „išsi
vaikščioję" pas privačius savininkus.

Kai kur jie tikriausiai nevertinami
guli kažkur užmesti, arba reikalingi
restauracijos. Laikas eina, o popie
rius ne amžinas, jis sensta, keičia
savo spalvą, jį ardo aplinka. Būtų
gaila, kad vieno žymiausių XX am
žiaus lietuvių grafiko darbai nepri
žiūrimi sudūlėtų. Žinoma, milžiniš
kas darbas, sutvarkyti V. Petravi
čiaus palikimą, tačiau, manau, ne
galima lengvabūdiškai leisti išnykti
jo darbams. Juos reikėtų surinkti,
restauruoti, konservuoti, kad galėtu
me išlaikyti ateinančioms kartoms.
Čiurlionio galerija dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie šio vakaro
suruošimo: dailininko dukrai Izidai
Petravičiūtei-von Braun ir jos vyrui
Leopoldui von Braun, Algimantui
Keziui, Jonui Kupriui, Vidmantui
Strižigauskui, Julijai Švabaitei-Gylienei, Daliai Šlenienei, AL televizi
jai ir asmeniškai Arvydui Reneckiui,
Lietuvių fondui ir asmeniškai Sigitai
Balzekienei ir visiems kitiems, kurių
čia nepaminėjau.
Laima Apanavičienė

Cegužės 12 d. 7:30 vai. v. Čiurlionio galerija (kuriai vadovavęs yra ir V.
Petravičius) jaunimo centre, 5600 S. Claremont Ave, rengia vakarą - paro
dą „Aš vis norėdavau sukurti savo...", skirtą V. Petravičiaus šimtosioms gi
mimo metinėms pažymėti. Kviečiame visus pažinojusius dailininką, taip pat
meno mylėtojus ir buvusius V. Petravičiaus mokinius dalyvauti
šiame
renginyje.

Lietuvos Dukterų draugijos
metinis susirinkimas
Nesame jau tokios greitos, todėl
ir šio susirinkimo, kuris įvyko 2006
m. vasario 26 d. paminėjimas kiek
pavėluotas. Susirinkime dalyvavo 30
narių, jį atidarė pirm. Joana Krutulienė, pakviesdama į prezidiumą
kun. J. Kelpšą, J. Mikutaitienę, M.
Barienę ir J. Smilgienę. Susirin
kimui vadovavo J. Mikutaitienė.
Kun. J. Kelpšai sukalbėjus maldąinvokaciją, D. Gierštikienė uždegė
mirusių narių prisiminimui žvakę,
perskaitė jų sąrašą, visi bendrai
pasimeldė.
Perskaičius praeito susirinkimo
protokolą, buvo seniūnių praneši
mai: veikia 25 seniūnijos, įstojo 9
naujos narės, sušauktas vienas su
sirinkimas. Buvo aplankyti mirusių
sesių kapai, pasveikinta šimtametė
mūsų draugijos narė. Spalio mėn.
buvo atnašautos šv. Mišios (prel. I.
Urbonas) Lemonte. Prisimintos mi
rusios sesės. Visoms buvo priminta
apie pyragų (velykinių) išpardavi
mą.
Senelių globos būrelio praneši
mas. Bridgeview slaugymo namuose
(ten yra apie 20 globotinių) buvo
surengtos Kūčių vaišės, kurios
nudžiugino tų namų gyventojus. Holy Family (Lemonte) slaugos namuo
se tradiciškai visiems gyventojams
yra rengiamos Joninės. Šv. Kalėdų
proga apdovanojami seneliai, ten
darbu prisideda seselė Janina. Lan
komi ir privačiai gyvenantys vieniši

žmonės.
Vienas iš didžiausių renginių
buvo rudens pietūs, daug darbo įdėjo
Rūta Spurgienė su pagalbininkėmis.
Raštinės vedėja A. Rukuižienė
pastebėjo, kad vasaros metu trūks
ta budėtojų, tad daromos budėjimo
pertraukos.
Soc. skyriaus pranešimas: pas
toviai šelpiami Lietuvoje ir JAV 7
asmenys. Kalėdinėms ir Velykinėms
dovanoms išleista 850 dol.
Iždininkė G. Maldėnienė per
skaitė finansinę ataskaitą.
Revizijos komisijai patikrinus,
trūkumų nerasta.
Pranešimų pabaigoje pirm. J.
Krutulienė padėkojo visiems ir vi
soms prisidėjusiems prie renginių
paruošimo, jų skelbėjams, aukoto
jams, programų atlikėjams. Išskir
tinai paminėjo G. Maldėnienę, kuri
perėmusi a.a. G. Micevičiūtės pa
reigas, dabar yra ir Namelių admi
nistratorė ir iždininkė. Priminė, kad
ir visų narių darbas yra ne tik finan
siškai šelpti, bet ir moraliai padėti,
lankant vienišus ir senus.
Baigiantis kadencijai (2 metai)
turėjo vykti nauji rinkimai. Tačiau
visai valdybai, išskyrus Rūtą Spurgienę, Ziną Pocienę ir Sofiją Jelionienę, sutikus dirbti dar vieną ka
denciją, rinkimų neprireikė. Susirin
kimas baigėsi linkėjimais visoms ir
toliau nepavargti.
I r e n a Gelažiene

Pavasarinės dievų apeigos 1988 m
—-

Ieško giminių
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje atsiuntė
„Draugo" redakcijai Vandos Kantarienės, ieškančios savo tetos Onos
Majaura, laišką. Spausdiname Šį laišką ir tikimės, kad atsiras žmonių, kurie
gali padėti .
Mieli tautiečiai,
Su dideliu nerimu Jums rašau savo mamytės prašymu. Ji gimusi 1931m.,
neįgali, jai sunku nežinant ar gyvi, ar mirę jos giminaičiai Čikagoje. Jau 12
metų iš jų negauname jokių žinių. Jie gyveno adresu: 6533 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Tetos pavardė — Ona Majaura. Ji gyveno su sūnu
mi Beno. Mes daug bendravome ir aš kaip dukterėčia rašinėjausi laiškais.
Staiga viskas nutrūko.
Mano mamytė Birutė-Genovaitė Rašinskienė labai nerimauja ir mel
džiasi už juos, bet nežino tiesos. Prašome padėti mums ir mano neįgaliai
mamytei. Gal jie dar gyvi. Prašome atsiliepti, ką nors žinančius. Ačiū.
Rašyti adresu:
Vanda Kantarienė,
Rūtų 244, S/B „Akmena",
Kretinga,
Lietuva,
Tel. 370 676 75892
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AUGANTI EKONOMIKA NETAMPA
ŽMONIŲ GEROVE
Atkelta iš 3 psl.

Aukštųjų technologijų eksportas
yra integralus parametras, kuris
parodo, kaip Lietuva yra pasirengusi
žinių ekonomikai, moderniai ekono
mikai. Lietuva su Lenkija pagal šį
rodiklį tarp Europos Sąjungos vals
tybių konkuruoja dėl paskutinės
vietos.
Ir šioje srityje su pavydu galima
žiūrėti į Estiją. Iš to matyti labai
paprasti dalykai: kovo mėnesio duo
menimis, Lietuva pagal patrauklu
mą verslui užima tik 35 vietą pa
saulyje, o tarp Europos Sąjungos
valstybių lenkiame tiktai Lenkiją.
Nenuostabu, kad užsienio kapitalo
investicijos į Lietuvą yra pačios
mažiausios Europos Sąjungoje.
Mums dar labai rūpi blogėjantys
reikalai sveikatos apsaugos srityje.
Iš praėjusių metų Sveikatos tarybos
ataskaitos matome nuolatinį valsty
bės pinigų, skirtų sveikatos apsau
gai, mažėjimą ir žinome, kokios iš to
kyla problemos visai mūsų sveika
tos apsaugai. Mūsų pastangomis
ministras pradėjo kalbėtis su opozi
cija. Mes norime visiškai kitokių
rezultatų ir tikrai toliau elgsimės
principingi.
Vienintelis dalykas, kuris tikrai
Lietuvoje labai ryškiai auga — tai
žmonių, galvojančių, kad Lietuvoje
išaugo korupcija, skaičius. Iš to kyla
Lietuvos žmonių nusivylimas politi
ka, valdžia, ką gali atspindėti pa
sitikėjimo parlamentu rodiklis, ku
ris Lietuvoje praėjusiais metais buvo
16 proc. Lietuvoje pasitikėjimas par
lamentu yra vienas žemiausių iš
visų Europos Sąjungos valstybių.
Praėjusių metų rudenį blogiau už
mus atrodė tik Lenkija, kur buvusi
kairiųjų Vyriausybė ir parlamentas
buvo visiškai nušluoti nuo valdžios.
Štai tokia situacija, kuri mus
jaudina ir mes norėtume diskutuoti

apie tai. Turiu pasakyti, kad iš tiesų
turime konstatuoti labai paprastą
dalyką: didžiausia lietuvių tautos
problema yra tokia Vyriausybė. Tu
rime Vyriausybę, kuri nesugeba
formuluoti jokių didesnių ir plates
nės apimties strateginių tikslų, kuri
yra paskendusi ministerijų žinybiškume ir per žinybiškumą nema
to platesnio mąsto problemų, ar tai
būtų skurdas, ar didėjanti korupcija,
ar mažėjantis gimstamumas, ar
šeimos krizė, ar technologinis bei
inovacinis atsilikimas. Vyriausybė
nesusidorojo ir su tokiais dideliais
uždaviniais, kaip euro įvedimas ar
„Mažeikių naftos" reikalai.
Matome, kad Vyriausybė arba
nelaikė šių svarbiausių politinių
problemų svarbiomis, arba nesuge
bėjo jų išspręsti. Tai rodo politinį
Vyriausybės silpnumą ir biurokra
tinę — nomenklatūrinę Vyriausybės
prigimtį.
Stagnacija ir savanaudiškumas
buvo ryškiausiai matomi šios Vy
riausybės veiklos 2005 metais bruo
žai ir dėl to tenka tik apgailestauti.
O pasiguosti galima tuo, kad ir
valdančios koalicijos vadovai tada,
kai kalba nuoširdžiai, o ne ataskait
omis, pradeda pripažinti savo nesu
gebėjimą
įgyvendinti kokių nors
permainų. Štai pastarajame savait
raščio „Panorama" numeryje Vikto
ras Muntianas į žurnalisto klausi
mą: „Ar dabar, tapęs Seimo pirmi
ninku, manote, kad permainos (val
stybėje) pradėtos daryti?", atsakė:
„Deja, rimtų permainų per tuos pus
antrų metų, kai esu Seime, taip ir
nebuvo". Geriau ir negalima pasa
kyti.
Todėl dar kartą turiu pakartoti:
2005 metai akivaizdžiai parodė, kad
didžiausia lietuvių tautos problema
yra tokia Vyriausybė.

Margumynai
.

VARNĖNAI MOKA GRAMATIKĄ
Mokslininkai nustatė, kad europietiškieji varnėnai - ne tik puikūs
giesmininkai ir mėgdžiotojai. Savo
giesmėse jie gali atpažinti gra
matines struktūras tokiu būdu,
kuris anksčiau buvo priskiriamas tik
žmogui.

nis" nebėra toks įžeidus, kadangi kai
kurie paukščiai turi ir žmogui pri
lygstančių sugebėjimų.

Imlūs mokymui
Jungtinių Valstijų mokslininkai
atrado, kad paukščius galima iš
mokyti identifikuoti skirtingus su
rikiuotų garsų derinius, kuriuos ga
lima naudoti bendravimui.
Timothy Gentner iš Kalifornijos
San Diego universiteto teigia, jog
jiems pavyko įrodyti, kad europiniai
varnėnai atpažįsta garsų derinius
pagal pasikartojimus, įsiterpimus,
konteksto neturinčią gramatiką.

Įrašinėjo čiulbesius
Pavyzdžiui, žmonės
sakinį
„paukštis čiulbėjo" gali pakeisti
„paukštis, kurį vijosi katinas, čiul
bėjo". Paukščiai kai kuriuos bazinius
žodžius papildo švilptelėjimais,
čirškimais, treliavimais, burkavi
mais ir kitais „paukštiškais" kalbos
elementais.
Mokslininkai atrado šį suge
bėjimą, įrašydami 8 skirtingus
varnėnų čiulbesius ir iš jų sudarytas
16 skirtingų giesmių. Kai kurios jų
buvo itin sudėtingos, jose buvo nau
dojama skirtinga gramatinė struk
tūra ir derinimo taisyklės.

Prilygsta žmogui
Pasikartojanti gramatika, kurio
je žodžiai ir sakinio dėmenys yra
sudedami į sakinius, kad sukurtų
naują prasmę, yra sutinkama visose
kalbose. Buvo manoma, kad tai yra
lingvistinis barjeras, skiriantis žmo
nes nuo gyvūnų.
Dabar zmome, kad mūsų barjero
pusėje atsirado ir varnėnas. Šian
dien įžeidus žodis „paukščiasmege-

įgimto gebėjimai
Išmokius paukščius atpažinti
skirtingus čiulbesių rinkinius, 9 iš
11 paukščių galėjo atskirti derinius
ir gramatines taisykles bei pagal jas
sudarinėti savo čiulbesių derinius.
Pasirodo, šie paukščiai turi įgimtų
sugebėjimų. Jie išsprendžia įdomias
problemas ir išmoksta sudėtingas
užduotis.
BNS
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JONAS GLIOSAS
Mirė 2006 m. gegužės 6 d. St. Petersburg, FL.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Po karo-gyveno Danijoje,
po to Argentinoje, į Ameriką atvyko 1958 m. ir dirbo „Draugo"
spaustuvėje iki išvažiavimo į Floridą.
Giliam liūdesyje liko: žmona Vladė, dukros Laima Predkelis
su vyru Romu ir anūke Rūta bei Teresė Johnson su vyru Paul ir
anūku Pauliuku. Lietuvoje liūdi du broliai Vytas ir Antanas su
šeimomis bei dvi seserys Ona ir Juzė su šeimomis, kiti giminės
ir artimieji.
Po atsisveikinimo ir šv. Mišių St. Petersburg, FL, a.a. Jonas
bus pervežtas į Chicago, IL, k u r penktadienį, gegužės 12 d. 11
vai. ryto, jis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus pasimelsti už a.a. Joną.
N u l i ū d u s i ž m o n a V l a d ė i r d u k r o s su šeimomis
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

•

—

—

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakaiaitė
Hundred
twentieth
lesson.
(Handred tuentyjet leson) — Šimtas
dvidešimta pamoka.
Mother's Day dinner. (Mathers
dei diner) — Motinos dienos pietūs.
I invited my m o t h e r a n d m o t h er-in-iaw to celebrate M o t h e r s
day with o u r family. (Ai invaited
mai mather ęnd mather-in—lo tū
selebreit Mathers dei with aur
fęmili) — Aš pakviečiau savo mamą
ir anytą švęsti Motinos dieną su
mūsų šeima.
How does y o u r m o t h e r a n d
mother-in-law get along? (Hau
daz jur mather ęnd mather-in—law
get elong) — Kaip tavo mama ir
anyta sugyvena?
Very well, they have lunch a n d
go to t h e movies t o g e t h e r once a
week. (Veri uel, thei hev lanč ęnd
gou tū tha mūvys tūgether uons e
uyk) — Labai gerai, jos kartą per
savaitę kartu valgo priešpiečius ir
nueina į kiną.
That's wonderful. What a r e y o u
going to serve for d i n n e r ? (Thęts
uonderml. Uat ar jū going tū serv
for diner) — Tai puiku. Ką tu
gaminsi pietums?
My mother likęs roast beef, m y
mother-in-law likęs salmon, I
am goint t o serve t w o e n t r e e s .
(Mai mather laiks roust byf, mai
mather-in-lo laiks sęmon, ai em
going tū serv tū antreis) — Mano

mamai patinka jautienos kepsnys,
mano anyta mėgsta lašišą, tad aš
gaminsiu abu patiekalus.
What a r e you going to serve as
a n appetizer? (Uat ar jū going tū
serv ez en ępataizer) — Kokius
užkandėlius žadi duoti?
To start, I will serve herring in
wine sauce, followed by a bowl
of F r e n c h onion soup. (Tū start
ai uil serv hering in uain sos, falaud
bai e boul af Frenč anijan sūp) —
Pradžiai patieksiu silkių vyno pa
daže, po to lėkštę prancūziškos svo
gūnų sriubos.
What a r e y o u going to serve
w i t h t h e m a i n entrees? (Uat ar jū
going tū serv uith tha mein antreis)
— Ką duosi prie pagrindinių patie
kalų?
I plan to h a v e mashed potatoes.
gravy, salad. fo!lowed by napoleon t o r t e for desert. (Ai plęn
tū hev męšd poteitous, greivi, sęlad,
faloud bai napolejon tort for dizert)
— Aš planuoju patiekti bulvių košę,
padažą, salotas, o desertui — napoleono tortą.
It sounds delicious. my family is
p l a n n i n g to t a k e me to a restaur a n t for Mother's day. (It saunds
delišes, mai fęmili iz plęning tū teik
mi tū e restorant for Mathers dei) —
Atrodo, bus labai skanu, mano šei
ma žada mane Motinos dieną pa
vaišinti restorane.
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APYLINKĖSE
• Gegužės 13 d., šeštadienį, 2 vai.
p.p. bus aukojamos šv. Mišios
Eduardo R. Skališiaus atminimui
Šv. Patriko bažnyčioje (baltoje/isto
rinėje), 15000 Wadsworth Rd.,
Wadsworth, IL. Šv. Mišias aukos
kun. Jonas Kuzinskas ir Gediminas
Jankūnas. Giedos Algimantas Barniškis, akompanuos Manigirdas
Motekaitis.
• G e g u ž ė s 14 d., sekmadienį, po
10:30 vai. r. šv. Mišių Šv. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje vyks
užsiėmimas jaunoms šeimoms, kurį
praves Vilija Januškytė-Garbonkienė. Neseniai vaikučiai gražiai
margino margučius, o dabar švęs
Motinos dieną. Kviečiame visus
mažamečius dalyvauti šv. Mišiose, o
po jų ateiti į sporto salę pabendrauti
bei pasivaišinti.
• Gegužės 14 d., s e k m a d i e n į ,
Šv. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje dr. Aldona Vasiliauskie
nė kalbės apie vysk. Mečislovą
Reinį. Kviečiame visus susidomėju
sius dalyvauti 10:30 vai. r. šv. Mi
šiose, o po jų susirinkti salėje ir
pasiklausyti įdomios paskaitos.
• Kiekvienais m e t a i s Čikagos
lietuviai jėzuitai švenčia Motinos die
ną šv. Mišių novena. Prisiminsime
visas motinas, gyvas ir mirusias ir jų
aukas mums ir visai žmonijai. Kvie
čiame prisidėti prie Motinos dienos
šventės ir atsiųsti motinų, kurios bus
prisimintos šv. Mišių aukoje, vardus.
Novena prasideda gegužės 14 d.,
baigiasi gegužės 21 d. Pirmadienį,
trečiadienį ir šeštadienį šv. Mišios 6
vai. v. Kitomis dienomis — 8 vai. r.
• R a š y t o j o s Julijos ŠvabaitėsGylienės humoristinių apsakymų
knygos „Draugų laivelis" sutiktuvės
įvyks gegužės 19 d., penktadienį, 7
vai. v. Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127 th Street, Lemont.
Kviečiame visus dalyvauti.
• Č i k a g o s tautiniu šokių kolek
tyvo „Suktinis" ir Šiaulių muzikos
ansamblio „Saulė" koncertas —
vakaronė įvyks gegužės 20 d., šešta
dienį, 6:30 vai. v. Jaunimo centro
didžiojoje salėje, 5600 S. Claremont

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

LR KARIUOMENES VADAS SUSITIKO
SU JAV JUNGTINIŲ ŠTABŲ VADU

Ave. Kviečiame visus atvykti į šį
Š.m. gegužės 5 d. Lietuvos Res
nuotaikingą koncertą. Tel. pasi publikos (LR) Kariuomenės vadas
teiravimui: 847-630-9388.
generolas majoras Valdas Tutkus
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV)
• L i e t u v i u karių veteranų są Gynybos ministerijoje susitiko su
jungos „Ramovė" Čikagos skyriaus JAV Jungtinių štabų vadu generolu
narių susirinkimas vyks š. m. ge Peter Pace.
gužės 21 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
Gen. mjr. V. Tutkus padėkojo
Jaunimo centro, 5620 S. Claremont gen. P. Pace už nuolatinę JAV pa
Ave., patalpose. Visi skyriaus nariai ramą Lietuvos kariams, tame tarpe
kviečiami dalyvauti susirinkime.
ir paramą Lietuvai vykdant Pro
vincinio atstatymo grupės (PAG)
• M i e l i vaikučiai ir tėveliai. veiklą Goro provincijoje Afganistane.
„Rasos" lituanistinė mokykla, Na- Kariuomenės vadas pasidalino Lie
perville, pradeda registraciją nau tuvos PAG patyrimu, amerikiečių
jiems mokslo metams. Maloniai kolegai papasakojo apie dabartinę
kviečiame į darželio grupę (nuo 4 padėtį Goro provincijoje, ir pristatė
metukų) ir moksleivius nuo 1 iki 7 PAG veiklos planus 2007 metams.
klasės. Tel. pasiteiravimui: 630-4401090 (Jūratė) arba 630-696-0291
(Šarūne).

Gen. P. Pace padėkojo Lietuvai
už svarbų indėlį į tarptautines ope
racijas. Gen. P. Pace pažymėjo ypa
tingai gerą Lietuvos karių pasiren
gimą ir profesionalumą, vykdant
operacijas sudėtingomis sąlygomis.
Vadai taip pat aptarė Lietuvos
Specialiųjų pajėgų dalinio operacinio
panaudojimo specialiosiomis pajė
gomis detales.
Tai pirmas vadų susitikimas Va
šingtone po to, kai 2005 m. rugsėjo
mėn. gen. P. Pace paskirtas JAV
Jungtinių štabų vadu.
Gen. mjr. V. Tutkus pakvietė
gen. P. Pace jam patogiu laiku su ofi
cialiu vizitu apsilankyti Lietuvoje.
LR a m b a s a d o s pranešimas

• Č i k a g o s stalo tenisininkai, jei
esate kada 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 jus
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
•Waukegan—Lake County apy
linkėje lietuviškos pamaldos vyks
sekmadienį, gegužės 21 d., Šv. Pat
riko bažnyčioje, 15000 Wadsworth,
IL 60083. 1:30 vai. p.p. — Atgailos ir
Susitaikymo pamaldos su asmenine
išpažintimi. 2 vai. p.p. — Eucharis
tijos šventimas. Gedimino mokyklos
mokiniai, kuriuos sakramentams
paruošė mokytojas Nerijus Šmerauskas, priims Krikštą ir Pirmąją komuniją. Liturgijai vadovaus kun.
Gediminas Jankūnas. Giedosime su
sesele Pranciška Bubelyte, Donata
Kubiliūte ir mokyklos mokiniais
(muz. mokytoja Asta Buračaitė).
Kviečiame visus kartu pasimelsti ir
pasidžiaugti apylinkės lietuvišku
jaunimu.
• A r t ė j a VIII Pasaulio lietuvių
dainų šventė. JAV LB Socialinių
reikalų taryba iki š. m. birželio 15 d.
priima užsakymus bilietams į šį
renginį. Bilietų kainos: 22-32 JAV
dol. (vaikams: 12-22 JAV dol., vai
kams iki 2 metų — nemokamai). Iš
anksto susimokėjus už bilietus
Socialinių reikalų raštinėje, nupirk
tus bilietus bus galima atsiimti po 2
savaičių. Smulkesnė informacija
telefonu: 1-773-476-2655 (Birutė Podienė). Raštinės adresas: 2711 W.
71st Street, Chicago, IL 60629. Dar
bo laikas: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.

Lietuvos šaulių są\. vadas išeivijoje Mykolas Abarius, LR Kariuomenės vadas gen.
mjr. Valdas Tutkus ir LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius.

T S L S V I I U A

Amerikos lietuvių
TV rodo:

Sekmadienį, gegužės 14 d., 7 - 8 vai. v.: „Kunigo žodis" — kalbės
kun. A. Gražulis, SJ. Reportažas iš Gedimino lituanistinėje mokykloje
vykusios Motinos dienos šventės. Poezijos valandėlė — eiles skaitys
aktorė V. Kochanskytė. „Advokato patarimai" — į žiūrovų klausimus
atsakys bei komentuos imigracinės teisės naujienas adv. Robertas
Kėželis. Grafiko V. Petravičiaus 100-osioms gimimo metinėms skirti fil
mai: dokumentinis filmas „Viktoras Petravičius" — autoriai Algimantas
Kezys ir Arvydas Reneckis. Animacinis filmas V. Petravičiaus piešinių
motyvais „Marti iš jaujos" — rež. J. Leikaitė.
Antradienį, gegužės 16 d., 7 - 8 vai. v.: Pasakojimas apie pia
nistą Gabrielių Alekną iš New York. Žiūrovai turės progos susipažinti
su garsaus pianisto muzika bei mintimis. Atlikėjas pristatys savo būsi
mą koncertą Čikagoje. Interviu su Lietuvos kariuomenės vadu gen. mjr.
V. Tutkumi. Reportažas iš Europos dienos minėjimo, kurį surengė Aust
rijos generalinis konsulatas Čikagoje. Kultūros ir verslo naujienos iš
Lietuvos.
Ketvirtadienį, gegužės 18 d., 7 - 8 vai. v.: Žinios iš Lietuvos „Panoramų" santraukos.
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

JAV LB XVIII tarybos rinkimai
Brighton Park apylinkėje vyks gegužės 14 dieną nuo 9 vai. r. iki 12 vai.
p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje,
4420 S. Fairfield Ave. Norintieji balsuoti paštu, prašome skambinti Rinkimų
komisijos pirmininkei Salomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. Jums bus at
siunčiami vokai su balsavimo lapeliais. Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., rinkimai vyks gegužės 13-14 dienomis. Šeštadieniais budėsime nuo 8:30
vai. r. iki 10:30 vai. r. ir nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. mokykloje, sekma
dieniais nuo 10 vai. r. iki 1 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje.
Cicero apylinkėje rinkimai vyks gegužės 14 dieną, sekmadienį, 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 komisijos
pirmininkui Mindaugui Baukui, tel. 708-863-9849.
Lemont apylinkės komisija Pasaulio lietuviu centre. 14911 127th
S*reet Lemont. dirbs kiekvieną ^e^užes men sekmadieni, t. y.. 14. 21 ir 28
dienomis nuo 9 30 vai. r iki 2 vai p p Norintys balsuoti pastų, prašome apie

tai pranešti iki gegužės 15 d. tel. 630-789-0529 arba 630-243-9567.
Kviečiame visus lietuvių kilmės asmenis, sulaukusius 18 m. amžiaus, akty
viai dalyvauti rinkimuose.
Marąuette Park ir jo apylinkėse rinkimai vyks gegužės 13, 14 die
nomis „Seklyčioje" nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Gegužės 14 dieną Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos salėje po šv. Mišių nuo 11:30 vai. r. iki 12:30 vai.
p.p. Gegužės 14 dieną Ziono liuteronų-evangelikų parapijos salėje nuo 9:30
vai. r. iki 12:30 vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 708-271-7044.
Rytu Čikagos apylinkėje ir Šiaurės Vakarų Indianoje rinkimai
vyks korespondenciniu būdu. Balsavimo lapai apylinkės lietuviams jau
išsiųsti. JAV LB Rytų Čikagos apylinkės Rinkimų komisiją sudaro:
Vytautas Markevičius (pirmininkas), R. Dambrauskienė, B. Pečiulienė, J.
Neverauskas ir K. Sidabras Jei trūksta balsavimo lapų. prašome kreiptis j
Rinkimu komisijos būstine. 5650 Delaware Street. Mernllville IN* 46410.
tel 21-981-9435

