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Darbo parti jos nar iai nor i užčiaupti prezidentą 

Darbo partijos nariai visuomet pasiruošę balsuoti taip, kaip nori jų vadovas. 
Eltos nuotr. 

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — Uspaskicho nepagarbių deklaracijų 
Valdančioji Darbo partija, užuot at- valstybės vadovo ir koalicijos par tne-
siribojusi nuo savo vadovo Viktoro rių atžvilgiu, kontratakuoja. 

Darbo partijos frakcija Seime 
trečiadienį paskelbė pareiškimą, ku
r iame frakcijos seniūnė Loreta 
Graužinienė „ragina valstybės vado
vą bei koalicijos vadovus vengti ne
pasvertų, realaus pagrindo neturin
čių viešų pasisakymų". 

„Pas taruoju metu viešai nu
skambėję politikų pasisakymai, ku
riais buvo bandoma apkaltinti Dar
bo partiją spaudimu koalicijos part
neriams bei politiniu šantažu, įžei
džia ne tik Darbo partijos vadovą, 
partijos narius ar Vyriausybės mi
nistrus, bet kartu ir visus Lietuvos 
žmones", — rašoma Darbo partijos 
frakcijos pareiškime. 

Kaip rašoma pareiškime, V. 
Graužinienė apgailestauja „dėl pre
zidento lūpomis ištartų kaltinimų 
Darbo partijos vadovui ir teigia ma
nanti , kad tai galėjo būti ir klaidin
gas nesusipratimas". 

Darbo partijos vadovo viešos 
kalbos pastaruoju metu dažniausiai 
įvertinamos kaip politinis chuliga
nizmas ir nihilizmas. V. Uspaski-
chas susilaukė kritikos bemaž iš vi
sų politinio gyvenimo dalyvių — po
litikų, politologų, visuomenės vei
kėjų. 

Mobilusis ryšys — pirmas pasaulyje 
Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 

Lietuva pagal mobiliojo ryšio skvar
bą, skaičiuojant aktyviomis SIM kor
telėmis, pernai gruodį užėmė pirmą
ją vietą pasaulyje. 

Su 138.53 proc. mobiliojo ryšio 
skvarbą Lietuva lenkė Liuksembur
gą (131.95 proc.), Barbadosą (131.1 
proc.) ir Olandiją (128.04 proc). 

Tai rodo tarptautinės telekomu
nikacijų rinkos tyrimų agentūros 
„Informa Telecoms & Media" duo
menys. 

„Pasauline prasme Lietuvai tai 
— didelis pliusas. Galų gale kiek ga
lime būti viduryje a r paskut inėse 
vietose, reikia būti ir pirmiems", — 
sakė Ryšių reguliavimo tarnybos di
rektorius Tomas Barakauskas . 

Tačiau pasak bendrovės „Bitė 
Lietuva" generalinio d i rek to r iaus 
pavaduotojo Dar iaus Montvilos, 
esant tokiai situacijai kaip Lietu
voje, nemažai vartotojų tur i po dvi a r 
tris SIM korteles, bet dėl to daugiau 
pinigų mobiliajam ryšiui neišleidžia. 

Mirė arkivyskupas Paul Marcinkus 
Vatikane net keliems popiežiams ir 
priklausė artimajai popiežiaus Jono 
Pauliaus II aplinkai. Be įvairiausių 
kitų užimtų pareigų, P. Marcinkus 
buvo vyriausiuoju Vatikano finansi
ninku bei Vatikano miesto-valstybės 
gubernatoriumi. 

P. Marcinkus gimė 1922 m. imi
grantų iš Lietuvos šeimoje Čikagos 
apylinkėse. Būsimasis kunigas augo 
Cicero, II. 

1947 m. P. Marcinkus buvo 
įšventintas į kunigus. 1950 m. išvy
ko į Romą studijuoti kanonų teisės. 
Po to veiklus kunigas greitai buvo 
pripažintas aukščiausių Vatikano 
hierarchų. 

1970 m. P. Marcinkus pateko į 
žiniasklaidos akiratį po to, kai Ma
niloje sutramdė peiliu ginkluotą po
piežiaus Pauliaus VI užpuoliką. 

Paul Marcinkus 

Sun City, vasario 22 d. („Chica-
go Tribune7„Draugo" inf.) — Pirma
dienį Sun City, Ariz., mirė žymus ir 
įtakingas lietuvių kilmės arkivysku
pas Paul Marcinkus. Jis daugelį me
tų įvairiose pareigose ištikimai dirbo 

A. Meškauskas 
tapo 

pašt in inku 
Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 

„Buvau kone kunigas, o dabar tapau 
laiškininku!" — iš savęs vakar kva
tojosi 45 metų A. Meškauskas. Per
nai prieš Kalėdas po skandalo atsis
tatydinęs iš vyriausiojo tarnybinės 
etikos sargo pareigų, Socialdemok
ratų partijos narys gavo gerą postą 
bendrovėje „Lietuvos paštas". 

A. Meškausko pareigos - Viešų
jų ir tarptautinių ryšių skyriaus vir
šininkės Nijolės Malinauskienės pa
vaduotojas. 

A. Meškauskas neslėpė, kad ras
tas darbas jį be galo džiugina. Mat 
likęs bedarbiu jis jau nebežinojo, 
kaip išlaikys du mažamečius vaikus 
ir juos namuose auginančią žmoną. 

„Sausis buvo sausas", — ne
linksmai prisimena jis. Sunkiuoju 
laikotarpiu A. Meškauskas net atsi
minė savo paties įsteigtą Vyrų krizių 
centrą, kurį dėl užimtumo buvo vi
siškai apleidęs. 

„Kai netenki darbo ir nežinai, 
kur eiti - tai krizė. Ir dar kokia kri
zė", — atviravo jis. Dabar A. Meš
kauskui lengviau, nes šiomis dieno
mis ir jo žmona laimėjo konkursą dėl 
darbo valstybės tarnyboje. J i - me
notyrininkė. - * 

Patogus atskiras kabinetas, 
naujas kompiuteris, tarnybinis mo
bilusis telefonas Nukelta į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
j 4545 WEST 6_3wHTREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Darbo partijos vadovas V. Us-
paskichas išvykų į rajonus metu ne
vengia pasišaipyti iš prezidento V. 
Adamkaus, be to, aiškina, ką prezi
dentas turėtų daryti — ko ne. 

Pasipiktinimo sulaukė Darbo 
partijos vadovo, kuris neužima jokio 
valstybės posto, pasvarstymai, jog 
prezidentas ne turė tų dalyvauti 
sprendžiant dėl Europos Sąjungos 
paramos skirstymo. Pastarasis V. 
Uspaskicho pareiškimas baigėsi gra
sinimais prezidentui teismais. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Pirmasis „veto"? 
Reikia stiprinti istorinės 
atminties pamatą. 
Gailestingumo Dievas. 
Atveriami sakralinės 
kultūros lobiai. 
Partizano duktė. 
Naudingas skandalas. 
Renginiai Jaunimo 
centre. 
Susitikimas su Ginte 
Damušyte. 
Paroda „Dyksnis po 
dyksnio". 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.899 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
BALTIMORE, MD 

LR PREZIDENTO 
APDOVANOJIMAI 

BALTIMORĖS LIETUVIAMS 
Atvykstantį į Ameriką LR Seimo 

pirmininką Artūrą Paulauską prezi
dentas Valdas Adamkus įgaliojo at
vežti ir įteikti ordinus — Riterio 
kryžius Baltimorės lietuviams, pasi
žymėjusiems darbais Lietuvos nau
dai ir lietuvybės palaikymui Ameri
koje. 

Lietuvos atstovybė, susisiekus 
su Baltimorės bendruomene, nutarė 
šią ceremoniją atl ikti Baltimorės 
Lietuvių namuose vasario 3 dieną, 
prieš pat pirmininko A. Paulausko 
grįžimą į Lietuvą. 

Pirmininkas A. Paulauskas at
vyko į Baltimorę prieš 6 valandą 
vakaro lydimas ambasados antros 
sekretorės Žana Tarasevič ir spau
dos darbuotojo Kęstučio Vaškevi
čiaus su Lietuvos televizijos operato
rium. Po Lietuvių namų, muziejaus 
bei knygyno aplankymo ir vaka
rienės prasidėjo susirinkimas, va
dovaujamas Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko Gintaro Buivio. Sugie
dojus Amerikos ir Lietuvos himnus, 
buvo pristatyti pasižymėjimo meda
lius gauti du Baltimorės lietuvių 
veikėjai: Vytautas Petras Eringis ir 
Julijonas Kęstutis Laskauskas. Vy
tautas Eringis vadovavo Baltimorės 
apylinkės Lietuvių Bendruomenei 
27 metus. J. Kęstutis Laskauskas 
dirbo Lietuvių radijo valandėlėj 
pranešėju ir vedėju 50 metų. 

Gintaras Buivys atidarymo 
žodyje pranešė, kad pas mus „atva
žiavo Lietuva" — Lietuvos Respub
likos Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. Prieš įteikiant žymenis 
G. Buivys padeklamavo Maironio 
eilėraštį: 

DVI ŽVAIGŽDĮ 

Žvaigždė, danguos užgimus, 
nušvito iš aukštybių 
ir dreba ten per amžius, 
nes uždegėją — Dievas 
apšviečia aukštus kalnus, 
tamsias girias ir pievas 
ir mirkčiodama žiba kaip 
deimantas gražybių. 
Ji neša naują galią ir 
meilę begalinę: 
prašvinta tuomet kelias 
pavargusiam užtemęs; 
savy jis jaučia ugnį kilnesnio 

pašaukimo! 
Laimingi čia ant žemės, bent 
kartą ją pažinę! 

Pakviestas įteikti Riterio kry
žius, Seimo pi rmininkas A. Pau
lauskas kalbėjo: „Vasario 16-os, Lie
tuvos valstybės atkūrimo dienos pro
ga įteikiami šie Riterio kryžiai už 
nuopelnus Lietuvai ir l ietuvybės 
palaikymui čia Amerikoje. Vytautas 
Eringis, ilgametis Lietuvių Bend
ruomenės Baltimorės apylinkės pir
mininkas, be pertraukos išdirbęs 27 
metus. Kęstutis Laskauskas dirbo 
Lietuvių radijo valandėlėje pra
nešėju ir vedėju 50 metų". 

Po šių žymenų įteikimo Lietuvių 
Bendruomenės ir Pensininkų klubo 
moterys įteikė po gražią gėlių puokš
tę Seimo pirmininkui A. Paulauskui 
ir abiems pagerbtiesiems. 

Pakvies tas pasakyt i keletą 
žodžių, V. Eringis kreipėsi į susi
r inkusius ta ip : „Dėkoju Lietuvos 
Vyriausybei ir jos prezidentui Val
dui Adamkui už mano ilgų darbo 
metų Lietuvos labui įver t inimą. 
Dėkoju Lietuvos ambasadai Vašing
tone, ambasadoriui Vygaudui Ušac-
kui ir Žanai Tarasevič, kur ie su
planavo Seimo pirmininko A. Pau
lausko apsi lankymą Bal t imorėje 
įteikti K Laskauskui ir m a n pager
bimo ordinus. Dėkoju Kęstučiui Če
soniui ir Henrikui Gaidžiui, kurie 
mane rekomendavo š iam pager
bimui. 

27 metus dirbdamas Lietuvių 
Bendruomenės Balt imorės apylin
kės pirmininku, dirbau Lietuvos 
labui. Mano valdyboje dirbo per 50 
Baltimorėje gyvenančių l ietuvių. 
Daugelio iš jų j au nebėra mūsų 
tarpe, bet šį vakarą salėje dar ma tau 
daug mano bendradarbių. J i ems ir 
mirusiems dėkoju už pasiaukojimą 
ir atliktus darbus. 

Dėkoju savo mylimai žmonai ir 
visiems giminėms, kurie savo dosnu
mu padėdavo rengiant koncertus, 
minėjimus ir ki tus renginius . Be 
jūsų visų pagalbos šio pagerbimo 
tikriausiai būčiau negavęs. Šį pager
bimą noriu pasidal int i su j umi s 
visais, kurie man padėjote ir daly
vavote kartu su manim. 

Baigdamas dėkoju Baltimorės ir 

BaUimoros l ietuviai su svečiu is L ie tuvos, Seimo p i r m i n i n k u A r t ū r u Pau lausku . Iš 
kairės Sandra E r i ngy tė -Bud ienė , Seimo p i r m i n i n k a s , Ona E r i ng ienė , M a r k Buda , 
Lauren ir Gabi ja Budai tės, A ldona Bud ienė , Vy tau tas Er ingis 

iš l i e tuv iu šventės Balt imorėje ji Kairės' 
A. Paulauskas ir Vytautas Eringis. 

Vašingtono apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams už jūsų ilgų metų 
bendradarbiavimą. Aš esu dėkingas. 
Ačiū už jūsų kantrybę". 

Pakvies tas kalbėti, Kęstutis 
Julijonas Laskauskas taip pradėjo: 
„Pirmiausia noriu paaiškinti iš kur 
tas mano vardas Julijonas atsirado, 
kurį aš pats pirmą kartą pamačiau, 
gavęs 'Aušros' gimnazijos atestatą. 
Tada t ik išsiaiškinau, kad mano 
tėvai norėjo mane pakrikštyti Kęs
tučiu, bet klebonas nesutiko (nėra 
tokio šventojo), sumišusiems krikšto 
tėvams patarė, kad tiktų senelio 
va rdas , o antruoju galėtų būti 
Kęstutis. Taip ir atsidūrė pirmoje 
vietoje Juli jonas ir tik antruoju 
Kęstutis. 

Mano padėka priklauso Albertui 
Juškevičiui ir Juozui Ruzgai už jų 
drąsą ir pasiaukojimą pradedant 
transliuoti šią radijo valandėlę. Jie 
abu neturėjo jokio patyrimo pro
gramų paruošimui ir jų pravedimui. 
Abu jie kalbėjo blogai lietuviškai, 
bet turėdami gerus norus ir jau
čiantys esą lietuviai, pasikvietė čia 
pirmuosius atvykėlius po karo iš 
Lietuvos. Tai buvo 1948 metų pra
džia. 

Malonu, kad radijo valandėlė 
jau 59-uosius metus be pertraukos 
„lanko" lietuvių namus. Per tiek me
tų radijo stotys dėl įvairių priežasčių 
buvo keičiamos 9 kartus, bet, laimei, 
niekad nenutrūko. Praeitais metais 
darbuotojai negalėjo gauti translia
vimo laiko radijo stočiai Baltimorėje, 
tad transl iaci ja vyksta iš mūsų 
sostinės Anapolio, iš kur ne visi Bal
timorės lietuviai ją gali girdėti. Bal
timorėje išnykus lietuviams preky
bininkams, nutrūko ir skelbimai, be 
kurių radijo valandėlės išsilaikymas 
yra labai problematiškas. Raginame 
lietuvius naudotis radijo stoties 
paslaugomis: skelbti įvairius skel
bimus, sveikinimus, mirties prane
šimus bei remti aukomis. Jai užsi
darius, l iktume be Lietuvos ir vie
tinės informacijos bei lietuviškos 
muzikos. 

Dar norėčiau padėkoti čia su
s i r inkusiems už pagalbą statant 
paminklą žuvusiems partizanams 
prisiminti Anykščiuose. Mano žmo
na mirė tuojau po 2001 m. rugsėjo 
11 d., tuo laiku nebuvo galima gauti 
gėlių, todėl prašėme vietoj gėlių 
aukoti ne tik Lietuvių fondui, bet ir 
paminklo statybai Anykščiuose. Per 
to paminklo atidarymo iškilmes 
buvo paminėta, kad didžiausia auka 
buvo -rauta iš Baltimorės per Kęs-
tutj La > k a u s ką. Todėl noriu dar kar
ta padėkoti visiems prisidėjusiems 
pru- to paminklo >?afvmo Taip pat 
dėkoju A. Paulauskui uz prezidento 
dovanu atvežimą. Ačiū tiems, kurie 
turėjo šia idėja ir rado kehus pns-

K. Laskauskas i_R Seimo pirmininkas 

tatyti prezidentui. Tai yra pager
bimas ne tik manęs, bet ir kitų ben
dradarbių vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusių prie radijo valandėlės 
gyvavimo. Taip pat negaliu nepa
minėti ir mus parėmusių pinigi
nėmis aukomis. Todėl dar kartą pri
menu, kad neužmirštumėte paremti 
dabartinius vedėjus ir pranešėjus, 
kad jie dar daugelį metų lankytų 
mūsų namus". 

Po šios padėkos kalbos buvo vėl 
pristatytas Seimo pirmininkas A. 
Paulauskas, kuris kalbėjo apie savo 
apsilankymą Jungtinėse Valstijose. 

J . Kardokas 
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REIKIA STIPRINTI 
ISTORINĖS 

ATMINTIES PAMATĄ 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Spaudoje buvo skelbta, kad 
Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių visuomeninių organizacijų 
(sąjungos, bendrijos) vadovai Povilas 
Jakučionis, Vytas Miliauskas, Anta
nas Stasiškis ir Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio tarybos pirmininkas 
Jonas Čeponis 2005 m. rugpjūčio 8 d. 
raštu kreipėsi į Lietuvos naciona
linio radijo ir televizjos tarybos pir
mininką Romą Pakalnį ir generalinį 
direktorių Kęstutį Petrauskį. Buvo 
pasiūlyta rengti švietėjiškas istori
nes TV laidas. 

„Šalies, valstybės, tautos visuo
menės praeitis ir jos santykis su da
bartimi yra tas neišsenkamas aruo
das, iš kurio radijas ir televizija gali 
ir privalo nuolatos semti ir patrauk
lia forma skleisti objektyvias žinias. 
Ši informacija yra vienintelė terpe, 
kurioje išauga pilietis ir subręsta jo 
pilietinė savivoka. Moralinės verty
bės visuomenėje įsitvirtina atsirė
musios į istorinės atminties pamatą. 
(...) Tačiau tiesa turi būti objektyvi ir 
plaukianti iš lietuvių tautos teisės į 
apsisprendimą ir valstybingumą, 
nieko neslepianti, nepagražinanti, 
neperšanti išankstinės nuomonės. 
Reikalinga tiesa, kuri brandintų pi
lietinę savivoką^ o ši, savo ruožtu, 
padėtų piliečiui pačiam padaryti iš
vadas ir apibendrinimus", — rašoma 
minėtame rašte. Prie rašto buvo 
prisegti trys priedai: du siūlomų te
mų sąrašai ir bendrieji TV laidų 
rengimo principai. 

Tarptautinė mokslinė konferen
cija „Vilnius-2005" įvykusi praėju
sių metų rugsėjo 4 d. Vilniuje, pri
ėmė rezoliuciją „Dėl pilietinės vi
suomenės stiprinimo", kurioje buvo 
pakartoti argumentai, patvirtinan
tys tokių TV laidų reikalingumą. 
Pravartu priminti, kad minėtas 
kreipimasis į LRT vadovus, taip pat 
konferencijos „Vilnius-2005" rezo
liucija laikytini kaip atsiliepimas 
į Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus metiniame pranešime 
2005 m. balandžio 12 d. iškeltą 
didelį iššūkį visuomenei, būtent pi
lietinės brandos stoką. 

Po susitikimo su K. Petrauskiu 
ir vėliau su Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos tarybos pirmi
ninku prof. R. Pakalniu ir tarybos 
nariais D. Vilyte, V. Milakniu, A. 
Stasiškis gavo LRT tarybos 2006 m. 
sausio 10 d. posėdyje priimto nutari
mo tekstą: „Pasiūlyti LRT adminis
tracijai pakartoti geriausias iki šiol 
sukurtas laidas, skirtas 19-20 a. 
Lietuvos istorijai, ir numatyti gali
mybę nuo š. m. rudens sezono sukur
ti reguliarią laidą, skirtą šiuolai
kinės Lietuvos istorijos pažinimui". 

Atrodo, kad temos aktualumas 
nekelia abejonių nei TV laidos su
manytojams, nei LRT vadovybei. 
Tačiau sunku paaiškinti, kodėl taip 
ilgai delsiama išspręsti aiškų klau
simą. Kyla abejonių, kad cituotas 
atsakymas tik nustumia sprendimą 
neribotam laikui. Niekam ne paslap
tis, kad metų pabaigoje jau bus 
įsiliepsnojusios rinkimų kovos, ku

rios darys stiprią įtaką ir televizijos 
programoms. 

Televizijai buvo pasiūlyta bemaž 
pusšimtis istorinių temų, o siūlomi 
bendrieji TV laidų rezistencijos tema 
rengimo principai buvo numatyt i 
tokie: 

1. Stengtis išryškinti rezistenci
jos epizodų, reiškinių santykį su 
t a rp tau t ine teise, Respublikos teise, 
par t izanų teise, visuomenės morale, 
papročiais. 

2. Remtis kur galima ir tikslinga 
kitų šalių pasipriešinimo agresijai 
pat ir t imi. 

3 . Vengti sauso , t iesmukiško 
vien t ik pačių įvykių atpasakojimo. 
Išryškinti pasipriešinimo kovų tei
sinį ir moralinį pranašumą, lyginant 
su okupantų prievarta ir demagogi
ja. 

4. Išryškinti išskirtinės reikš
mės moral ines , pi l iet ines laisvės 
kovotojų, ryšininkų, rėmėjų vertybes 
ir jų aktualumą nūdienos geopoli
t inės situacijos sąlygomis. 

5. Lietuva patyrė dviejų totali
tar inių režimų represijas, todėl vi
sais atvejais t iks l inga palyginti 
režimus, nusikalstamos veiklos me
todus, jų padarytus nusikalt imus. 

6. Istorinė tiesa neturėtų būti 
pe rk rau ta nei faktų gausa, nei emo
cijomis. Kiekviena laida skiriama 
įvardytai problemai ir turėtų būti 
užba ig iama ryškiu ir reikšmingu 
akcentu. 

7. Nekvestionuotini jokiu požiū
riu: Tautos teisė į apsisprendimą; 
Lietuvos valstybingumas; pasiprie
šinimo agresijai te isumas; žuvusiųjų 
a tminimo pagerbimas. Tai aksiomos. 

8. Laidos ne turė tų žiūrovams 
piršti įspūdį, kad gvildenamos temos 
yra išbaigtos. Kiekviena laida — tai 
tik a t sk i r a s rezistencijos istorijos 
bruožas, epizodas, įvykis — kūrėjų 
patir t ies , nuomonės, vizijos produk
tas, pate iktas „cum grano šalis". 

9. TV laidoje galėtų būti panau
doti: filmuotos medžiagos intarpai, 
nuotraukos, įvykių dalyvių ar liu
dininkų prisiminimų garso įrašai; 
citatos iš l i teratūros šaltinių, isto
r inia i dokumenta i , laiškai; kovų, 
Gulago, tremties meto atributika. 

10. Tikslinga pavesti laidas 
rengti vienai ir tai pačiai darbo gru
pei laidoje be laidos vedėjo poliloge 
dalyvauti turėtų ne daugiau trijų 
asmenų. 

11. TV laidas planuoti atsižvel
giant į valstybinių švenčių bei mi
nėt inų dienų kalendorių, taip pat į 
iškilių valstybės pareigūnų bei 
visuomenės veikėjų bei svarbių ša
lies kultūros, ekonomikos ar politi
nio gyvenimo įvykių jubiliejines 
da tas . 

12. Tikslinga TV laidos temą ly
giagrečiai rengti: minimum dvikal-
b iu- t r ika lb iu ( l ie tuvių-anglų-rusų 
kalbomis) in te rne t in iu var iantu 
(rodytų laidų archyvas) ir spaudos 
leidiniu ( repor tažas , publicistika, 
apybraiža). 

13. Laidos orientuotinos į jau
nimą ir vidurinių kar tų gyventojus, 
atsižvelgiant į nūdienos realijas tiek 
visuomenėje, tiek ir jaunimo terpėje 

DANUTE BINDOKIENE 

Pirmasis „veto"? 

Ž
monės visuomet su malonia 
nostalgija prisimena įvairius 
„pirmumus" — kai pirmą

kart vairavo automobilį, pirmą
kart įsimylėjo, pirmasis vaikelio 
dantukas išdygo, pirmąkart skrido 
lėktuvu, pamatė pirmąją pražydu
sią pavasario žibutę ir pan. Bet 
šiuo metu Amerikos žiniasklaida 
su nekantrumu laukia, ar JAV 
prezidentas George W. Bush tikrai 
panaudos savo pirmąjį „veto". Ir 
dėl labai neįprastos priežasties: 
siekdamas, jeigu reikėtų, sustab
dyti Kongreso ir Senato ketinimus 
neperduoti šešių svarbių valstybės 
uostų į vienos Arabų Emiratų ša
lies (Dubai) rankas. 

Iki šiol didieji krovinių per
vežimo uostai New York, Phila-
delphia, Baltimore, Miami ir kai 
kurie kiti priklausė Didžiosios 
Britanijos bendrovei, kuri nutarė, 
su Baltųjų rūmų ir valstybės 
finansų administracijos palaimi
nimu, juos perleisti ,,Dubai Ports 
World" firmai. (Uostai per metus 
atneša netoli 7 milijardus dolerių 
pelno.) Po pernai metų pabaigoje 
bei šių pradžioje Vašingtono už
sakymu atlikto patikrinimo, pre
zidentas ir kiti aukštieji jo kabine
to pareigūnai „nerado jokių 
kliūčių" šiai britų ir Dubai ben
drovės sutarčiai. Plačiau paaiškin
ti savo sprendimo motyvus Baltieji 
rūmai atsisako, o valstybės finan
sų sekretorius John Snow pasakė, 
kad „turime pasitikėti padarytu 
sprendimu. Žinant šių uostų svar
bą Amerikos saugumui, jokiu būdu 
jų neat iduotume į nepatikimas 
rankas". Bet ar toks pasakymas 
nuramina? 

Dabar kilęs triukšmas, atro
do, prez. Bush net kiek nustebino 
ir jis tiesiog reikalauja paaiškini
mo, kuo skiriasi Didžiosios Brita
nijos bendrovė, iki šiol buvusi 
atsakinga už prekių ir kitų kro
vinių pervežimą iš Amerikos uos
tų, nuo „Dubai Port World" fir
mos? Jis ketina, jeigu Senatas ir 
Kongresas vis tiek stengsis sustab
dyti sutartį su Dubai, pavartoti net 
„veto", o tai būtų pirmasis toks 
atvejis per jo kadenciją (pri
siminkime, kad ši jau antroji). 

Toks aštrus prezidento reaga
vimas į atsargius pasiūlymus ne

skubėti su sprendimu, kol šis 
reikalas bus išsamiau ištirtas, kiek 
stebina, prisimenant, kokia yra 
prez. Bush nuomonė Amerikos 
saugumo klausimais. Nuo pat 
2001 m. rugsėjo 11-osioš teroris
tinių išpuolių, prezidentas nuolat 
kartoja, kad jo pirmumų sąrašo 
viršuje yra krašto apsauga nuo to
kių išpuolių pasikartojimo. Tvir
tinama, kad tai pats svarbiausias 
jo užmojis, net jeigu dėl jo Ame
rikos gyventojams tektų atsisakyti 
dalies savo asmeninių laisvių, ga
rantuojamų JAV konstitucijos 
(pvz., kai jų telefoninių pokalbių 
klausomasi be iš anksto pasirūpin
tų atitinkamų leidimų). 

Ar Jungtinis Arabų Emiratas, 
kuriam priklauso Dubai valstybė, 
yra Amerikai pavojingas vien dėl 
savo musulmoniškumo? Iki šiol 
būtent jis rėmė Vašingtono siekius 
kovoti su tarptautiniais teroris
tais. Antra vertus, iš ten buvo kilę 
du asmenys, kurie įvykdė rugsėjo 
11-osios išpuolius ir „ai Queda" su
silaukė finansinės paramos... 

Nepaisant prezidento nepa
sitenkinimo, tiek demokratai (ži
noma, jų priekaištai gali turėti ir 
politinius motyvus), tiek kai kurie 
respublikonai Atstovų rūmuose 
žada stipriai kovoti, kad Amerikos 
uostai nepatektų „Vidurio Rytų 
bendrovės globon ir atsakomybėn". 
Apskritai priekaištaujama, kad iki 
šiol Valstybės vidaus apsaugos 
įstaiga, labai daug dėmesio krei
pusi į lėktuvų ir oro uostų apsau
gą nuo galimų teroristų, per daug 
nesirūpina jūrų uostų apsauga. 
Tvirtinama, kad tik apie 5 proc. į 
JAV uostus laivais atplukdomų 
talpintuvų nuodugniai patikrina
mi, tad įvežti branduolinių, chemi
nių, biologinių medžiagų, skirtų 
teroristiniams veiksmams, nebūtų 
sunku. Iš esmės jau net keletą 
kartų JAV žiniasklaida atliko to
kius bandymus ir patikrinimų 
metu uostuose tų medžiagų nesu
sekta. 

Prezidentas sako, kad nereikia 
baimintis — uostų ir valstybės 
saugumas dėl šios Dubai bendro
vės veiklos nenukentės. Bet kodėl 
tas slaptumas ir skubėjimas? At
sarga juk gėdos nedaro... 

(kalba, elgesio stereotipai, užsienio 
pseudokultūrų įtaka, rinkos eko
nomikos sąlygos ir pan.). 

14. Valdžios institucijų ir nevy
riausybinių organizacijų kritika 
neturėtų virsti nei savipeika, nei dar 
blogiau — savinieka. Nušviestina II 
Respublikos metais vyravusi nuosta
ta, kad Bažnyčia, Mokykla. Ka
riuomenė visada matė išeitį iš bet 
kokios krizės. Išryškinti kokios insti
tucijos posovietinėje visuomenėje 
tampa atraminėmis moraline pras
me. 

15. Laidos neturėtų būti per
traukiamos žiūrovų skambučių. 
Piktavališki ar provokaciniai intar
pai suardytų laidos scenarijų. Į pa
klausimus turėtų būti atsakoma 
kitos savaitinės laidos metu. 

16. Pokalbių su laidos dalyviais 
(valstybės pareigūnai, kariai sa
vanoriai, tremtiniai , savivaldybių 

tarnautojai, mokytojai, represinių 
sovietinių struktūrų darbuotojai, 
visuomeninių organizacijų atstovai 
ir pan.) metu klausimai net ir labai 
aštriomis temomis turėtų būti 
korektiški, be pykčio, be įžeidinė
jimų. 

Gerokai apmaudu, kad pilieti
nės visuomenės ugdymui valsty
binės institucijos iki šiol neskirdavo 
pakankamai dėmesio. Vasario 15 d. 
Švietimo ir mokslo ministerija pra
nešė, kad Vyriausybei jau pateikta 
tvirtinti „Ilgalaikė pilietinio ir tau
tinio ugdymo programa". Jos įgyven
dinimui šiemet iš valstybės biudžeto 
numatyta skirti 690,000 litų. Tau
tinis ir patriotinis ugdymas mokyk
lose vyksta nevienodu intensyvumu 
ir dabar. O kodėl valstybinė televizi
ja ir radijas tebeplanuoja planinį 
atsilikimą? 
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GAILESTINGUMO DIEVAS 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Visi Dievą išpažįstame kaip 
aukščiausią būtybę. Ir ateistai sako, 
jei Dievas yra, tai Jis turi būti visų 
tobuliausia būtis. Tik pats Dievas 
save tobulai pažįsta ir gali mintyje 
save sutalpinti. Ta sąvoka, kurioje 
visa Dievybė yra pažįstama, vadi
nasi Dievo Sūnumi, kuris įsikūnijo ir 
tapo žmogumi. Mūsų-visos sąvokos 
apie Dievą yra netobulos, nes jos yra 
ribotos, o Dievas yra neribotas. Ką 
tik apie Dievą galvojame ir pasaky
tume, vis tiek Jo būties pilnybės 
neatskleistume. Todėl septyniolik
tame šimtmetyje Dekartas, pran
cūzų filosofas, padarė išvadą, kad 
tokia būtis, apie kurią daugiau ir 
tobuliau negalima mąstyti, turi eg
zistuoti, atseit, yra tokia būtis, ku
rios mūsų sąvokos negali tiksliai iš
semti. Ką mes tik sakome apie Die
vą, kad Jis yra geras, teisingas, mū
sų Tėvas, pasaulio kūrėjas, pasa
kome teisybę, bet neišreikšdami 
visos prasmės ir neišsemdami die
viškų ypatybių gelmės. Taip ir turi 
būti, nes ir aukščiausias protas visa
da bus ribotas, o Dievas yra neribo
tas. Šv. Paulius šitai išreiškė, saky
damas, kad Dievas gyvena ne
prieinamoje šviesoje (1 Tim. 6, 16). 
Senajame Testamente Dievas išrink
tajai tautai buvo pristatomas labai 
paprastu būdu beveik kaip galingas 
žmogus, kuris valdo pasaulį. Psal
mininko žodžiais, Dievas gali tavo 
priešui įspirti, dantis išmušti ir 
kitais būdais atsikeršyti už padary
tas skriaudas. Todėl Dievo reikia 
klausyti. Pranašai, žydams Dievo 
vardu kalbėdami, sakydavo, kad 
Dievas taip sako. Tai buvo būdas 
pareikšti, kokia yra Dievo valia. 

Pranašas Samuelis Sauliui Die
vo vardu įsakė sumušti amale-
kiečius, liepėjų nesigailėti: „Užmušk 
visa kas gyvas, kaip vyrą, taip mo
teriškę, mažą vaiką, ir tebežindomą 
kūdikį, jautį ir avį, kupranugarį ir 
asilą" (1 Kar. 15,* 3). Kai Saulius 
nugalėjo amalekiečius ir paėmė į ne
laisvę jų karalių Agagą, tai jo pasi
gailėjo, o žydai geresnius gyvulius ir 
kitus turtus pasidalijo. Tai sužino
jęs, Samuelis nuėjo pas Saulių ir 
Dievo vardu vėl kalbėjo, kad Vieš
paties žodžių nepaklausė: „Tu at-

metei Viešpaties žodį, ir Viešpats 
atmetė tave, kad nebūtumei karaliu
mi Izraeliui" (1 Kar. 15, 26). Paskui 
liepė atvesti karalių Agagą. „Ir 
Samuelis sukapojo jį į gabalus 
Galgaloje Viešpaties akivaizdoje" (1 
kar. 15, 33). 

Skaitant 1 Karalių knygos 15 
skyrių, matai semitišką kerštą, 
kuris dar ir šiandien vykdomas Die
vo vardu. Iš tokių semitiškų nuo
taikų Senajame Testamente buvo 
vaizduojamas teisingasis Dievas, 
kurio reikia bijoti. Todėl žydai labai 
bijojo, kad ko blogo Dievas jiems 
nepadarytų. Jų vardai Mozė su 
Dievu kalbėjo ir paskui pranašai, o 
kiekvienam sueiti su Dievu į santykį 
atrodė visai neįmanoma. 

Kas yra Dievas žmogui, Nauja
jame Testamente atskleidė pats Die
vas, kuris tapo žmogumi ir gyveno 
tarp mūsų. Šv. Jonas sako, kad Die
vas yra meilė. Todėl visas Jo ypa
tybes reikia svarstyti ryšium su 
meile. Dievo teisingumas savo kūri
niams išplaukia iš meilės. Taigi ir 
Dievo bausmes žmogui reikia su
prasti kaip dieviškas meilės ap
raiškas. 

Po įsikūnijimo paslapties krikš
čioniškoje eroje žinome taip pat, kad 
Dievas yra teisingas, bet ne toks tei
singas, kad būtų neatlaidus ir ne
gailestingas. Jis į savo prigimtį, į 
antrojo Asmens vienybę, priėmė 
žmogaus ribotą prigimtį, paimtą iš 
Nazareto Mergelės Marijos. Jėzus 
Nazarietis, Dievas ir Žmogus, gyve
no tarp mūsų, kentėjo ir mirė. Pats 
Dievas dalinosi su mumis žmogiško
sios buities likimu ir patyrimu. Per 
Jėzų mes suėjome' su Dievybe į Tėvo 
ir Sūnaus santykį taip, kad Dievas 
yra mūsų Tėvas, o mes Jo vaikai. 
Taigi Dievo santykis su žmogumi 
yra daug didesnis ir gilesnis kaip 
draugo su draugu. Mums jau nerei
kia bijoti kaip Senojo Testamento 
žydams, kad Dievas praeidamas 
mūsų nesunaikintų. 

Jėzaus gerumas ir gailestingu
mas nusidėjėliams nurodo, kad ir Jo 
dangaus Tėvas yra toks geras ir gai
lestingas. Tai labai gražiai nusako-' 
ma palyginimu apie vieną prarastą 
avį, kurios ganytojas eina ieškoti, 
palikdamas devyniasdešimt devy
nias, ir ypatingai palyginimu apie 
sūnų palaidūną. Jaunesnysis sūnus 

pasiėmė kas jam priklauso, ir išėjo iš 
savo tėvo namų. Kai viską išleido ir 
kai dėl bado negalėjo gauti sau nė 
kiaulių jovalo, tad jis prisiminė apie 
savo tėvą, kurio namuose net sam
diniai geriau už jį gyvena. O tėvas 
visą laiką laukė, ar jo sūnus nesu
grįš. Pamatęs pargrįžtant suvargusį 
sūnų tėvas labai apsidžiaugė. „Pa
žino jį iš tolo, labai susigraudino, 
pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir 
pabučiavo" (Lk. 15, 20). Kai namuo
se visi džiaugėsi ir puotavo, gerasis 
sūnus supyko, kad jam tėvas nedavė 
nė ožiuko pasilinksminti su drau
gais, o dabar visi linksminasi, kad 
anas palaidūnas namo sugrįžo. 

Tėvas subarė vyresnįjį gerąjį 
sūnų, nes šis, ieškodamas teisingu
mo, nesuprato, ką tai reiškia pra
žūti. O sūnus palaidūnas buvo pra
žuvęs ir vėl atsirado. Iš palyginimo 
turime vaizdą, koks yra geras ir 
gailestingas Dievas ir kaip Jis am
žinybės žvilgsniu vertina kiekvieną 
nusidėjėlį. Kristaus padaryti stebuk
lai rodo ne tik, kad Jis yra Dievo 
Sūnus ir visagalis, bet kad Dievas 
yra gailestingas mūsų Tėvas. 

Vytauto Maželio nuotrauka. 

ATVERIAMI SAKRALINES 
KULTŪROS KLODAI 

RAGINA GERBTI PABĖGĖLIUS 
IR IMIGRANTUS 

Sausio 18 d. Kauno arkivyskupi
jos muziejuje pradėtas paskaitų cik
las „Lietuvos dailės istorijos eskizai". 
Muziejaus darbuotoja Rima Valin-
čiūtė klausytojus supažindino su 
pamaldumu Švč. Jėzaus Širdžiai 
XVIII a. Lietuvoje. Temą lektorė 
gvildeno pasitelkdama teologinius, 
liturginius, menotyrinius faktus, 
vaizdo projekcines iliustracijas su 
savitais Lietuvos bažnyčių Švč. Jė
zaus Širdies atvaizdais. 

R. Valinčiūtė paskaitoje akcen
tavo, jog pamaldumas Švč. Jėzaus 
Širdžiai Lietuvoje sklido dar iki ofi
cialaus šios iškilmės paskelbimo. 
Šventasis Sostas Švč. Jėzaus Širdies 
iškilmę paskelbė 1765 m. Lietuviš
ka ikonografija liudija, kad šalyje 
iki šios datos nuoširdžiai garbinta 
Švč. Jėzaus Širdis. Iškilmę oficialiai 
paskelbus, ji pirmiausia švęsta 
Lietuvos-Lenkijos valstybėje, vė

liau — Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Italijoje. 

Paskaitų ciklą „Lietuvos dailės 
eskizai" organizavo Lietuvos dailės 
istorikų draugija, Kauno arkivys
kupijos bei Kauno miesto muziejai. 
Paskaitos vyks visus metus pen
kiuose šalies miestuose — Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Birštone, Alytuje 
— tuo pačiu laiku: kiekvieno mėne
sio ketvirtosios savaitės trečiadienį, 
18 vai. Pasak Lietuvos dailės isto
rikų draugijos narės, menotyros dak
tarės Laimos Šinkūnaitės, paskaitų 
ciklas numatytas siekiant plačiąją 
visuomenę populiariai supažindinti 
su pastarųjų metų Lietuvos bažny
tinės dailės tyrinėjimais bei atradi
mais. Jų yra nemažai, nes iki 1990 
m. šalies sakralinis menas buvo 
menkai tyrinėtas. 

BŽ. 
2006 m. Nr. 2 

Popiežius Benediktas XVI para
gino geriau integruoti migrantus ir 
pabėgėlius. Per Viešpaties angelo 
maldą sausio 15-ąją bažnytinės Pa
saulinės migrantų dienos proga jis 
sakė, jog migrantų srautai esą laiko 
ženklas: „Migruojama savanoriškai 
ir privertus aplinkybėms, legaliai ir 
nelegaliai, ieškant darbo ir trokštant 
studijuoti. Šiandien, viena vertus, 

būtina pagarba etniniams ir kultū
riniams skirtumams, kita vertus, ir 
toliau pasitaiko sunkumų migrantus 
priimant ir integruojant. Bažnyčia 
ragina suvokti šio mūsų laikų ženk
lo teigiamą aspektą ir įveikti bet ku
rią diskriminacijos, neteisingumo ir 
paniekos žmonėms formą, nes kiek
vienas iš jų yra Dievo paveikslas". 

BŽ 

„KRIKŠČIONIŲ SUSISKALDYMO DRAMA" 
Pasak popiežiaus Benedikto 

XVI, „krikščionių susiskaldymo dra
ma" yra apgailėtina. Pasaulinės 
maldos už krikščionių vienybę savai
tės proga popiežius per sausio 18 d. 
bendrąją audienciją visus krikščio
nis ragino melstis už tai, kad pasi
dalijimas būtų įveiktas. Benediktas 
XVI nedviprasmiškai teigiamai įver
tino nuo Vatikano II Susirinkimo 
laikų pasiektą ekumeninę pažangą. 
Per dialogą išaugusi bendrystė ir 

pasiekti sutarimai teikia pagrindą 
būti dėkingam. Kartu popiežius 
išreiškė tvirtą viltį, kad Dievas iš
klausys vienybės prašymus: „Šven
tasis krikščionių vienybės atkūrimo 
reikalas pranoksta mūsų jėgas, o 
galutinė vienybė yra Dievo dovana", 
— sakė jis. Jėzaus buvimas jo mo
kinių bendruomenėse ir jų maldose 
laiduojąs, kad jų pastangos nėra vi
siškai bergždžios. 

BŽ 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
MADISON, Wl 

~ 

Lietuviai, latviai, 
amerikiečiai — viena seimą >• • 

Šaltoji žiemužė ne juokais su
kaustė Wisconsin valstiją. Žvelgiant 
pro langą, stebi dramatišką vargšų 
gyvūnėlių kasdienę buitį: antai vo
verė, nušokusi nuo garažo stogo, 
skubiai bėgdama telefono viela, it 
vikri akrobatė, dingsta kaimyno 
daržinės pastogėje, ieškodama šil
tesnio prieglobsčio, o paukšteliai, 
tarsi sportuodami norėdami sušilti, 
skraido nuo beržo ant obels, nuo jos 
ant pušies, iš ten prie lango, kur 
jiems parūpinta lesalo — grūdų! Tuo 
tarpu kai kurie langai visiškai ap
šerkšniję, pasijunti, lyg būtumei es
kime savo būstinėje. 

O vis tik tokį „sibirinį" vakarą 
— gruodžio 10 d. — Madison, WI, 
susirinko į tradicija tapusias Kūčias 
nemažai (palyginti mažyčiam telki
niui) lietuvių su svečiais. J Eagle 
Heights (maža „salelė" — Wisconsin 
universiteto vedusiems studentams 
su šeimomia butai) erdvią salę tau
tinių šokių grupė „Žaibas" sukvietė 
apylinkės lietuvius į suneštines 
(daug tradicinių lietuviškų patie
kalų) Kūčias. Salėje puikavosi kalė
dinė eglutė, išpuošta lietuviškais 
šiaudinukais ir visa siena, pagražin
ta elektrinėmis lemputėmis. 

Nijolė Semėnaitė-Etzvviler pa
sveikino susirinkusius ,,Žaibo" ir 
Madison /Vilnius Sisters Cities, Inc. 
(MVSC) vardu. MVSC dosniai remia 
„Žaibą". N.S. Etzwiler taip pat 
„pagarsino" pardavimui MVSC iš
leistus puikius 2006 m. kalendorius. 
Tai yra profesionalų fotografų Tim 
Mulholland (vedęs iš Lietuvos dr. 
Astą Urbelytę) ir Danos Vainaus
kienės pasigėrėtinai nuostabios 
Vilniaus miesto nuotraukos (kaina 
10 dol. persiuntimas 2 dol.; galima 
užsisakyti: Nijolė Gaučienė, 2210 W. 
Lawn Ave., Madison , WI 53711). 

Laužydami kalėdaičius bei besi
dalindami jais per visą salę, čia 
susirinkę lietuviai, latviai (vienas 
atvykęs iš Rygos) amerikiečiai (net 
ne katalikai), kaip viena šeima, lin
kėjo vieni kitiems linksmaus Kūdi
kėlio Jėzaus gimtadieno! 

Pakūčiavę svečiai stebėjo „links
mąją dalį" — vaikų (kurių čia — vi
sų džiaugsmui buvo stebėtinai daug) 
susitikimą su Kalėdų seniu. „Nuo
latiniam" kasmetiniam „seneliui" 
Algimantui Jurgiui Gaučiui su 
šeima išvykus į New York, jį pava
davo dr. Jonas Juozevičius su pa
dėjėju nykštuku — prof. emeritus 

Kalėdinio pobūvio dalyviai Madison, Wl . 

David Etzvviler. Visi vaikučiai nuo 
vienerių metu Aro Mulholland iki 
15 m. Petro, gavo dovanų, bet jas tu
rėjo „užsidirbti". Kiekvienas jų pa
sireiškė savo talentu: buvo padai
nuota, padeklamuota, smuikas pa-
virkdytas ir pan. Keturi vaikai Lie
pa, Žiema, Lukas ir Matas puikiai 
lietuviškai padeklamavo eilėraščius. 
Suaugę negailėjo plojimų. 

Visi svečiai kartu pagiedojo, 
padainavo lietuviškas linksmas ka
lėdines giesmes ir dainas. O nauja
sis mūsų telkinio gyventojas, dr. 
Gediminas Vidugiris parodė ant di
džiulio ekrano daugybę nuotraukų 
iš apylinkės lietuvių veiklos per iš
tisus 2005 m. Vaikams patiko „snie
go gniūžčių" iš popieriaus bei „mu
zikinių kėdžių" žaidimai. Ant ilgo 
stalo buvo išdėstyta daugybė knygų 
(anglų kalba), kurios bus pasiųstos į 
Lietuvą bibliotekoms, „garbės lietu
vio" (taip jis save vadino) Floyd 
Tefft, amb. John Tefft tėvo, atmi
nimui pagerbti. 

Davic Etzvviler nuotrauka. 

Tarp atsilankiusiųjų buvo labai 
įdomių asmenų: tik ką atvykę iš 
Kauno Jonas ir Stasė Zdanavičiai — 
į Madison juos atsiviliojo Čia įsikū
rusi duktė Laura. Prof. dr. Alfred Erich 
Senn su žmona Lavonne, vos tik grį
žę iš Rygos, Latvijos. Jis ten dalyva
vo kasmetiniame Latvijos istorijos 
d-jos susirinkime, svarstė okupaci
jos laikotarpį (1940—1991) m.) bei 
dabartinę padėtį. Iš Rygos buvo sve
čiai prof. dr. Valters Nollendorfs, Lat
vijos okupacijos (1940—1991) muzie
jaus direktorius, geras pažįstamas iš 
senų laikų JAV (buvęs VVisconsin uni
versiteto Madison profesorius, išėjęs 
į pensiją) su Latvijos prezidente dr. 
Vairą Vike Freiberga. Užklaustas apie 
prezidentės populiarumą tėvynėje, 
nusijuokęs pasakė: „Ji daug popu
liaresnė už prez. George W. Bush!". 
Jo nuomone, prezidentės stiprybė — 
užsienio politika. Mažasis pypliukas 
Ariukas į kūčias atsivedė tetą iš 
Lietuvos — J. Urbelytę. 

S.E.o. 

Kupiškis — nedidelis miestelis, rajono centras. 
Nuo aikštės vidurio palei Kupos upę drie

kiasi ilga gatvė, kurios gale — prieštuberkuliozinis 
dispanseris — įstaiga, kurioje pradėsiu savanoriš
ką darbą. Palengva žingsniuoju gatve, stengdamasi 
atspėti, kas čia manęs laukia... Atkeliavau į tikrą 
užkampį, o juk galėjau likti Kaune, dirbti mokslinį 
darbą, gyventi didmiestyje, vaikščioti į teatrą, kon
certus. Turėjau galimybę pasirinkti ir pasirinkau šį 
mažą miestelį, su mažais prie pat gatvės sutūpu
siais nameliais, daržais, krūmokšniais apaugusia 
upe. Aplinkui, kur pažvelgsi, pelkėtos lygumos, to
lumoje mėlynuojantys miškai... Ar nesigailėsiu? 
Gal neveltui, sužinojęs apie mano paskyrimą į Ku
piškį, Juozas, jaunų dienų draugas, pasakė: 

— Na ir pasirinkai balų ir pelkių kraštą! 
Jis miškininkas, medžiotojas — gerai pažįsta 

Aukštaitijos kraštą, nekartą medžiojo žvėrį apy
linkių giriose... 

...Iš kažkurio kiemo išrieda rainas kačiukas, 
pasitrina į kojas ir pasišokėdamas bėga man iš pas
kos. Veltui bandau juo atsikratyti: jis bėga gatve, o 
sutikti žmonės, pažvelgę į mane ir katiną, šypsosi... 
Aišku, jiems juokinga: nepažįstama moteris ir dar 
su katinu iš paskos. Taip ir nukeliavome dviese ge
rą kilometrą.... Galų gale priėjusi dviaukštį pastatą 
su užražu „Prieštuberkuliozinis dispanseris", neriu 
pro duris, o katinas net negalvoja atsilikti, neria 
pro kojas ir jau viduje! Pagyvenusi moteris, apsi
rengusi vos ne žemę siekiančiu chalatu, iki pat juo
dų, plačių antakių užsimaukšlinusi medicininę 
kepuraitę, šypsosi: 

— Štai ir katinėlį į darbą atsivežėte!? — ištarė 
truputį ironiškai, truputį linksmai. Jos apvalus vei
das, tamsūs ūsiukai daro jį geranorišką... Moteris 
prisistatė esanti prieštuberkuliozinio dispanserio 
vyriausioji gydytoja Ona Vilutytė. Susipažįstame. 
Nužvelgusi mane nuo galvos ligi kojų, ji išsyk įspė
ja: 

— Jums, daktarėle, pravartu žinoti, kad atvy
kote dirbti į užkrečiamų ligų skyrių, todėl einant į 
palatas pas ligonius, patariu tinkamai apsirengti ir 
paslėpti plaukus... 

Matau, kaip kritiškai naujoji viršininkė žvelgia 
į mano palaidus plaukus, besiplaikstančius ant 
pečių... Mintyse nusijuokiu: juk Mama sirgo atvira 
tuberkulioze, o aš miegodavau drauge, bet nesusir
gau, tad visai nesiruošiu, it koks šilkaverčio 
vikšras, įsisukti į baltą kokoną! Matyt esu šiai ligai 
atspari, tad visai nebijau! 

Susipažįstu su darbuotojais, apžiūriu patalpas 
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II dalis 

TERESĖ 
TUMĖNA1TĖ-PABERAL1ENĖ 

Nr. 1 

Antrame aukšte — dvidešimt penkių lovų stacio
naras, pirmame — ambulatorija, rentgeno kabine
tas, virtuvė, administracinės patalpos. Turi dispan
seris ir arklį: pasirodo, žiemos keliais po regiono 
apylinkes jokiu kitu transportu neprivažiuosi, kaip 
arkliuku pakinkytomis rogėmis! Pastatas senas, 
prie pat gatvės, nėra atskiros teritorijos ar sodelio 
ligoniams pasivaikščioti, grynu oru pakvėpuoti. 
Ilgus ligos mėnesius ligoniai tūno palatose, gulinė-
ja lovose, nėra nei bibliotekos ar skaityklos. Išėju
sius į gatvę, praeiviai nužvelgia kritiškais žvilgs
niais ir paspartina žingsnį: juk čia džiovininkai! 
Pirma mintis, kuri ateina man į galvą, kad čia rei
kės daug ką pakeisti... Aš dar nežinau, kokia nepa
judinama, kieta tvarka čia viešpatauja daugelį me
tų, kaip neigiamai bus įvertinti mano norai daryti 
reformas... 

Mus su Antanu apgyvendina mažame rajono 
ligoninės kambarėlyje, kuriame tik lova ir 

spintelė, plikos sienos, nėra net vandens, tad net 
praustis tenka eiti į ligoninės sanitarinę dalį. Butą 
man, kaip jaunai specialistei, pažada išskirti nau
jai miesto centre statomame daugiabutyje. Šį butą, 
o tiksliau, kambarėlį su bendra virtuve ir vonia, 
gauname prieš pat Kalėdų šventes. Antrame šio 
buto kambarėlyje apsigyvena taip pat jaunas spe
cialistas, chirurgas Jonas Šerpytis. Jis nevedęs, 
linksmas, mėgstąs draugų ir draugių kompanijas... 
Durys į virtuvę iš mūsų kambario, todėl apie kokią 
nors ramybę ir svajoti netenka! Aš ligi vėlumos 
dirbu dispanseryje arba apylinkėje su sesute lan
kome ligonius. Antanas įsidarbina buitinio aptar
navimo kombinato siuvykloje, kur taip pat užtrun
ka ligi vakaro. Jis, atrodo, savo darbu visai paten
kintas: siuvykloje dirba daug jaunų moterų ir mer
ginų... Mano gražuoliui vyrui niekuomet nestigo jų 
dėmesio: kur tik jis pasisukdavo, taip į jo aukštą 
stotą ir tamsius garbanotus plaukus ir „įsisegdavo" 

moterų akys! O jo mėlynos akys taip ir žarsto spin
dulius į visas puses, kad mirtinai žeistų moteriškas 
širdis ir pribaigtų jas šypsena! Tokį tad turiu vy
rą!... Tenka tik prisiminti senų žmonių išmintį, kad 
gražus vyras — ne sau. 

Darbas prieštuberkulioziniame dispanseryje 
gerokai apleistas: vyriausioji gydytoja ligi 

šiolei dirbo viena, ji jau garbiame amžiuje, ligota, 
visur nespėja. Man atvykus, pagrindinis darbo krū
vis perkeliamas ant mano pečių. Rytais ligonių vi
zitacija, darbas rentgeno kabinete, po pietų — am
bulatorinis ligonių priėmimas, petronažas apylin
kėje. Papildomai gaunu keletą naktinių budėjimų 
rajoninėje ligoninėje, kad bendros gydytojo prak
tikos nepamirščiau. Tik spėk suktis! Bėgu, skubu 
nuo ankstyvo ryto ligi vėlumos, pasiraičiusi ran
koves, atsisagsčiusi chalatą, niekuo neprisidengusi 
ilgų plaukų... Matau, kaip siaubo pilnomis akimis į 
mane žvelgia vyriausioji gydytoja, tikriausiai nus
prendusi, kad aš esu beviltiškai nepataisoma, kad 
greitai užsikrėsiu tuberkulioze, ir mano dienos jau 
suskaičiuotos! Mano ligoniai serga lėtine tuberku
lioze, gydomi stacionare po du, tris mėnesius ir il
giau. Matau, kaip jie nuobodžiauja, vaikščiodami iš 
kampo į kampą. Išsikalbame... Pasirodo, ligonių 
tarpe yra muzikantų: akordeonistų ir armonikie-
rių. Juk galima būtų ansambliuką suorganizuoti, 
šventes paminėti, o repetuojant, laikas greičiau 
bėgtų! Maisto produktų skiriama į valias, šeiminin
kės geros, gamina labai skaniai, tad pasitaupius, 
šventinį stalą paruošti būtų visai įmanoma. Tad — 
pirmyn! Vyriausioji neprieštarauja, nors nelabai 
patiki, kad man pavyks, o man tikrai pavyksta: pir
mąsias Kalėdų šventes ir Naujuosius metus sutin
kame prie pyragais, duonine gira ir įvairiausiais 
gardumynais lūžtančio stalo su muzika ir daina! 
Šeimininkės pasistengia, o muzikantų ansamblis 
pagroja keletą kūrinėlių, padainuoja dainų. Matau, 
kaip spindi ligonių akys, o ne vienas iš vyresniųjų 
ir ašarėlę nubraukia... Jaučiuosi labai laiminga! 
Prisėdu prie šventinio stalo ir aš, pasipuošusi ir, 
aišku, be chalato! Vyriausioji gydytoja tik pasvei
kina su šventėmis ir išeina... Nežinau, ką ji jaučia 
širdyje... Gerai, kad nors atvirai to neparodo... Ži
nau, kad laužau įsisenėjusią tvarką, kad man bus 
pasakyta, jog ligoninėje ne muzika turi skambėti, o 
viešpatauti ramybė ir tyla... Na ir kas! Čia ne la
vonai, Čia gyvi, jauni žmonės, kuriems reikia ne 
vien vaistų ir maisto, bet ir lašelio džiaugsmo! Tai, 
ką aš darau, tikrai niekam nepakenks, o padėti 
gali! Bus daugiau 
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Parodoje — i r d idžiosios 
agentūros, i r ka imo sodybos 

A. Meškauskas tapo paštininku 

Valstybinio turizmo departamento direktorius Alvitis Lukoševičius (k) ir „Visus 
pienus" direktorius Petras NapruŠis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) — 
Lietuvos miestai, rajonų savivaldy
bės, informacijos centrai, muziejai, 
saugomos teritorijos, didžiosios tu
rizmo agentūros ir kaimo sodybos 
prisistatys kovo 3 dieną atidaromoje 
„Vivattur 2006" parodoje. 

Vilniuje, „Litexpo" rūmuose dvy
liktą kartą rengiamoje tarptautinėje 
turizmo, sporto ir laisvalaikio paro
doje šįmet laukiama rekordinio 264 
dalyvių skaičiaus. 

Parodoje kaip niekad bus gausu 

Lietuvos kelionių organizatorių ir 
kelionių agentūrų , pr is ta tančių 
2006-ųjų sezono naujienas, oro ir au
tobusų bendrovės supažindins su ke
lionių marš ru ta i s , trečiadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje sakė 
parodos organizatoriai. 

Besidomintys pastaruoju metu 
Lietuvoje vis labiau populiarėjančiu 
vietiniu turizmu galės daugiau su
žinoti apie poilsį kaimo sodybose, 
populiarius turistinius maršrutus po 
Lietuvos regionus. 

Atkelta iš 1 psl. 
su itin įmantriu numeriu, solidi al
ga, keletas savaičių tiesiog priprasti 
prie naujos darbo vietos — visas šias 
puikias sąlygas A. Meškauskui su
teikė naujieji darbdaviai. 

Tiesa, pirmą dieną atėjęs į darbą 
naujokas susidūrė su netikėta kliū
timi. A. Meškauskui skirto kabineto 
durų stakta yra jam per žema. Bet 
vienas kitas gumbas kaktoje padėjo 
vyrui įsiminti šį niuansą. 

- Koks jūsų ūgis? — naujojo dar
bo tarpduryje „Ekstra žinios" pak
lausė A. Meškauską. 

- Sumažėjęs! Kariuomenėje bu
vo 1.98 metro, bet keli centimetrai 
„nuėjo į kuprą". 

- Kaip gavote darbą „Lietuvos 
pašte" — gal premjeras, socialde
mokratų vadas A. Brazauskas už 
rankos atvedė? 

- Atėjau nustatyta tvarka, be iš
skirtinių sąlygų. Čia ne valstybinė 
tarnyba, todėl paprasčiausiai pasi
siūliau ir po pokalbio su generaliniu 
direktoriumi man pasiūlė rašyti pra
šymą. 

- Ar turėjote kitų darbo pasiū
lymų? 

Po griežtų - smūgis per kišenę 
Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 

Su Darbo partijos vadovu Viktoru 
Uspaskichu siejamoje Krekenavos 
agrofirmoje paauklėta drąsiai kal
bėjusi darbuotoja. Mėsos sūdytoja 
dirbanti Danutė Budrevičienė antra
dienį atsiimdama atlyginimą pirmą 
kartą nebegavo dalies pinigų voke, 
rašo dienraštis „Lietuvos rytas". 

Visas atlyginimas išmokėtas ofi
cialiai, atskaičiavus mokesčius vals
tybei. Bet, moters nusivylimui, šįsyk 
alga — mažesnė nei anksčiau. 

„Gavau algos lapelį, kuriame 
apskaičiuotas 551 litas. 'Į rankas ' t e 

ko apie 460 litų. Paklausiau gamy
bos direktorių Gintarą Martinkų, 
kodėl kiti darbuotojai šį mėnesį gavo 
papildomai pinigų vokuose, o aš — 
ne. J i s atsakė nesuprantąs, apie ko
kį voką kalbu", — „Lietuvos rytui" 
pasakojo D. Budrevičienė. 

Moteris neabejoja, kad tai yra 
kerš tas už kritikos žodžius, prieš pu
san t ros savaitės viešai išsakytus 
Darbo partijos vadovui Viktorui Us-
paskichui. Tąsyk moteris paviešino, 
kad kiekvieną mėnesį jai nuo 130 iki 
260 litų būna įteikiama voke, rašo 
„Lietuvos rytas". 

* Medalius Lietuvos č iuožė-
jams pranašavęs, tač iau sukly
dęs Lietuvos tautinio o l impinio 
komiteto 'LTOK) prezidentas Ar
tūras Poviliūnas tesės televizijos ete
ryje neapdairiai duotą pažadą ir ar
timiausiu metu Ignalinoje nuo kalno 
nusileis skeletono rogutėmis. LTOK 
prezidentas BNS užsiminė jaučian
tis žurnalistų „spaudimą" tesėti pa
žadą. Praėjusių metų pabaigoje Lie
tuvos televizijos pramoginėje laidoje 
„Naujametinis žiburėlis" A. Poviliū
nas pareiškė, kad jei Povilas Vana
gas ir Margarita Drobiazko nelaimės 
medalių, jis „rogutėmis stačia galva 
leisis nuo kalno". Žurnalistai šiuos 
LTOK vadovo žodžius priėmė labai 
rimtai ir dar priminė, kad A. Povi
liūnas žadėjo su savimi pasiimti 
daugiau LTOK pareigūnų. 

* Penkiolikmetis Lietuvos te
n i s in inkas Ričardas B e r a n k i s 
ITF serijos jaunių (iki 18 metų) 
„Uruguay Bowl 2006" teniso turnyro 
Urugvajuje antrąjį vienetų varžybų 
rato susitikimą 6:3, 3:6, 4:6 pralai
mėjo šešiolikmečiam italui Daniel 
Lopez bei pasitraukė iš tolesnių var
žybų. Dvejetų turnyre R. Berankio ir 
portugalo Elias Gastao duetas pir
majame rate 6:4, 3:6, 0:6 turėjo pr, 

pažinti brazilo Pedro Feitosa bei ja
pono Tadayuki Longhi pranašumą. 

* NBA Žydrūno I lgausko bei 
Martyno Andriuškevič iaus Cle-
v e l a n d „Cavaliers" komanda na
m u o s e 105:92 nugalėjo Orlando 
„Magic" krepšininkus. Z. Ilgauskas 
šiose rungtynėse pasižymėjo „dvigu
bu dubliu" — pelnė 24 taškus ir po 
krepšiais atkovojo 13 kamuolių. M. 
Andriuškevičius antradienį nerung
tyniavo. 

* Trečiąją v ie tą Rytų konfe
renc i jos Centr in iame pogrupyje 
už imant i Šarūno Jas ikev ič iaus 
Ind iana „Pacers" komanda NBA 
reguliariojo sezono rungtynėse na
muose 97:75 nugalėjo New Orleans 
„Hornets" krepšininkus su Arvydu 
Macijausku. Tai buvo šeštoji „Pa-
cers" pergalė per septynerias pasku
t iniąsias reguliariojo sezono rungty
nes. S. Jasikevičius į svečių krepšį 
įmetė 10 taškų, po krepšiais atkovo
jo 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius 
perdavimus, po dukar t suklydo bei 
prasižengė. Per beveik 22 minutes 
S. Jasikevičius pataikė 2 tri taškius 
iš 6 bei 2 dvitaškius iš 3. 4.9 su puse 
minutės žaidusio A. Macijausko sąs
kaitoje — 4 taškai, perimtas ka
muolys ir klaida. 

- Taip, buvo įvairiausių. Pasi
rinkau tą variantą, kuris buvo grei
čiausiai pasiekiamas. Nes ilgai būti 
be darbo - ne kas. Be to, viešųjų ry
šių srityje turiu bene daugiausia pa
tirties, kurią stengsiuosi pašte pri
taikyti. 

- Ar didelę algą čia gausite? 
- Atlyginimas mažesnis nei se

name darbe. Bet turiu vilties, kad jis 
kils! 

- Kaip jaučiatės, turėdamas vir
šininkę moterį? 

- Tai ne pirmas kartas. Bet čia, 
manau, būsiu labai savarankiškas. 
O svarbiausia man - kad jausčiausi 
savo vietoje. Iš tiesų dabar džiau
giuosi, kad ryžausi atsistatydinti iš 
senųjų pareigų. Vertinti kitus buvo 
ne pati maloniausia veikla, nuolat 
jausdavau napasitenkinimą. 

- Ar dirbdamas pašte rasite 
laiko ir veiklai Vyrų krizių centre? 

- Asmeninių krizių valdymas -
mano pomėgis. Tikrai labai gaila vy
rų, kurie nusižudo. Manau, kad jei 
aktoriui Sauliui Mykolaičiui būtų 
pavykę pabendrauti su mūsų centro 
psichoterapeute, šiandien jis būtų 
tarp mūsų. 

Tikintiej i grūmėsi teismuose 
Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 

Prieš Gailestingojo Jėzaus paveikslo 
perkėlimą iš vienos Vilniaus baž
nyčios į kitą tikintieji protestavo net 
ir teismuose. 

Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės 
teismo pirmininkas Pavelas Bor-
kovskis antradienį atmetė tikinčiųjų 
prašymą, kuriuo jie prašė atlikti ty
rimą dėl tariamos paveikslo vagys
tės. 

Taip tikintieji vertino 2005-ųjų 
rugsėjo 28-sios rytą įvykusį paveiks
lo perkėlimą iš Šventosios Dvasios į 
gretimais esančią restauruotą Šven
čiausiosios Trejybės bažnyčią. 

Paveikslo perkėlimui priešinęsi 
tikintieji mano, kad paveikslas buvo 
pagrobtas ir teisėsaugos pareigūnus 
ėmė atakuoti skundais, prašydami 
nubausti vyriškius, pernešusius pa
veikslą. 

Iš pradžių kelti bylą dėl taria
mos paveikslo vagystės atsisakė Vil
niaus miesto 3-sis policijos komisa
riatas. Jo sprendimą patvirtino ir 

Vilniaus miesto apylinkės prokura
tūra. 

Tačiau paveikslo garbintojai ne
atlyžo — parašė skundą Vilniaus 
miesto 3-ojo apylinkės teismo ikiteis
minio tyrimo teisėjai. Nieko nepešę 
ir čia tikintieji kreipėsi į šio teismo 
pirmininką. 

„Nepatenkinau jų prašymo, ma
nau, kad čia ne vagystė, o kardinolo 
dekreto vykdymas", — sakė teismo 
pirmininkas P. Borkovskis. 

Teisėjas patarė t ikintiesiems 
kreiptis į Vatikaną arba spręsti šį 
bažnytinio turto reikalą civiline 
tvarka. 

Paveikslo perkėlimui tikintieji 
priešinosi pusantrų metų, ištisas pa
ras budėdavo maldos namuose. 

Į restauruotą Švenčiausios Tre
jybės bažnyčią perkelti Gailestingojo 
Jėzaus paveikslą bandyta dar 2004-
ųjų kovą, tačiau toks ketinimas su
kėlė aršų Šventosios Dvasios baž
nyčios, kurioje tuo metu buvo pa
veikslas, tikinčiųjų pasipriešinimą. 

Didinamas valdininkų skaičius 
Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 

Vyriausybė nutarė padidinti valdi
ninkų skaičių. Trečiadienį vykusia
me ministrų kabineto posėdyje nu
tarta ministerijose ir įstaigose prie 
ministerijų ar Vyriausybės valdi
ninkų pareigybių skaičių padidinti 
179 papildomais etatais. 

Tačiau realus valdininkų skai
čiaus augimas bus 107 etatai, nes 
Valstybinei mokesčių inspekcijai pa
valdžiose įstaigose pareigybių skai
čius mažinamas 72, pranešė Vyriau
sybės spaudos tarnyba. 

Didžiausią leistinų pareigybių 
augimo dalį sudaro darbuotojų skai
čius didinimas Valstybinėje mokes
čių inspekcijoje (62 naujos pareigy
bės). Tačiau įvertinus tai, kad čia tė
ra buvusių pareigybių skaičiaus per
skirstymas panaikinant 72 etatus, 
faktinis darbo vietų skaičius dešim
čia pareigybių mažėja. 

Tiesa, dešimčia darbo vietų didi
namas Finansų ministerijai leistinų 
pareigybių skaičius, nes šiai minis
terijai pavestos naujos funkcijos, su

sijusios su 2007-2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos pa
naudojimu. 

Taip pat Finansų ministerija at
lieka Lietuvos 2004-2006 metų ben
drojo programavimo dokumento ir 
Sanglaudos fondo vadovaujančiosios 
institucijos funkcijas, kurioms laiku 
atlikti nepakanka žmogiškųjų ištek
lių, rašoma pranešime. 

Be to, šiuo metu Finansų minis
terija vykdo 30 valstybės biudžeto 
programų, kurių vertė 4.8 mlrd. litų. 
Todėl, atsižvelgiant į tai, ministeri
jos Finansų skyriuje ket inama 
įsteigti Viešųjų pirkimų poskyrį-

Panaikinus laisvas pareigybes 
apskričių valstybinėse mokesčių in
spekcijose, jų sąskaita bus įsteigtos 
pareigybės Valstybinėje mokesčių in
spekcijoje, kur bus steigiamas Mo
kesčių informacijos centras. Jo funk
cijos — teikti informaciją mokesčių 
klausimais telefonu vienu trumpuo
ju numeriu ir vienu elektroninio paš
to adresu visoje Lietuvoje, teikti ki
tas paslaugas mokesčiu mokėtojams 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Irake susprogdinta 
svarbi šiitų šventovė 

Samara, vasario 22 d. 
(AFP/„Reuters7BNS) — Į šiaurę 
nuo Baghdad esančioje Samaroje už
puolikams trečiadienį susprogdinus 
šiitų itin branginamą šventyklą, 
tūkstančiai pasipiktinusių žmonių 
išėjo į miesto gatves pareikšti pro
testo. 

Įtakingiausias Irako šiitų dva
sininkas ajatola Ali ai Sistani para
gino protestuoti dėl šio išpuolio, ku
ris tikriausiai dar labiau padidins 
įtampą, tvyrančią tarp sunitų ir Ira
ko gyventojų daugumą sudarančių 
šiitų. 

A ai Sistani sekretoriato pra
nešime sakoma, kad ajatola taip pat 
ragina laikytis septynių dienų gedu
lo dėl šios šventovės, kuriame palai
doti du šiitų imamai, susprogdinimo. 

Samaros centre tūkstančiai pro
testuojančių šiitų nešė žalias islamo 
bei nacionalines Irako vėliavas ir ža
dėjo rasti žmones, padėjusius dvi 
bombas minimoje šventovėje. 

Įpykę demonstrantai reikalavo 
tuoj pat nubausti sprogdintojus ir 
šaukė: „Jūs neišsisuksite". 

Ginkluotų vyrų grupė trečiadie
nį 7 vai. vietos laiku atakavo šven
tyklą, nuginklavo policijos apsaugą, 
padėjo du sprogstamuosius užtaisus 
ir juos susprogdino. 

Vietos gyventojai sakė, kad per 
sprogimus įgriuvo dalis šventyklos 
auksinio kupolo, bet apie sužeistus 
žmones kol kas nepranešama. 

Šventykla Samaroje, esančioje 
125 km nuo sostinės, yra svarbus ši
itų religinis centras. 

Mieste buvo uždarytos parduo
tuvės, o gretimų mečečių muezinai 
per garsiakalbius skaitė maldas ir 
dėl šių neramumų kaltino JAV. „Die
vas didis, mirtis Amerikai, kuri at
nešė mums terorizmą", — sakė jie. 

Demons t ran ta i nešė turbaną, 
kalaviją ir skydą, kurie, kaip teigia
ma, priklausė minimoje šventykloje 
palaidotam 10-ajam šiitų imamui Ali 
ai Hadi, ir šaukė: „Imame, mes esam 
tavo kariai". 

Į tampa juntama ir Baghdad, kur 
prie mečečių ir šiitų politinių partijų 
būstinių taip pat susirinko minios 
žmonių. 

Amerikiečių kalėjimuose Irake ir 
Afganistane mirė beveik 100 kalinių 

Londonas , vasario 22 d. 
(AFP/BNS) — Irake ir Afganistane 
JAV kariškių administruojamuose 
kalėjimuose nuo 2002 metų rug
pjūčio mirė beveik šimtas kalinių, 
nurodo žmogaus teisių gynimo orga
nizacija „Human Rights First". 

Buvo užregistruotos mažiausiai 
98 sulaikytųjų mirtys, kurių 34 yra 
įtariamos arba patvirtintos tyčinės 
ar netyčinės žmogžudystės, antra
dienį BBC televizijai sakė ši JAV tei
sininkų organizacija. 

Turimi duomenų rodo, kad dar 
11 atvejų yra įtartini, ir kad nuo 8-
12 kalinių mirė nuo kankinimų. Ta
čiau apkaltintų asmenų yra nedaug, 
o nuosprendžiai dažniausiai būna 
švelnūs, sakoma „Human Rights 
First" ataskaitoje. 

Vos prieš savaitę žiniasklaidoje 
pasirodė anksčiau neskelbtos nuo
traukos, kuriose matyti, kai tyčioja

masi iš kalinių liūdnai pagarsėju
siame JAV administruojamame Abu 
Ghraib kalėjime, esančiame vakari
nėje Baghdad dalyje. 

Ataskaitoje nurodomi įtarimai, 
kad vienas kalinys buvo priverstas 
šokti į Tigro upę, o kitas įgrūstas į 
miegmaišį, kuriame užduso. 

Mirusių sulaikytųjų skaičius bu
vo nusta ty tas neatsižvelgiant į tuos 
atvejus, kai irakiečiai žuvo per mū
šius, nuo minosvaidžių ugnies ar dėl 
kalinių tarpusavio smurto. 

Tačiau buvęs Baltųjų rūmų pa
tarėjas teisės klausimais David Riv-
kin siūlo atsižvelgti į platesnį kon
tekstą. 

„Jeigu 10 žmonių mirtinai nu
kankinta , o suimtųjų Irake ir Afga
nistane yra daugiau kaip 100,000, 
šis santykis yra geresnis negu per 
abu pasaulinius karus", — teigė D. 
Rivkin. 

forino 2006 
* Lietuvos s l idininke Irina 

Terentjeva trečiadienį nepateko 
į Turino ol impinių žaidynių mo
terų sprinto rungties ketvirtfinalį. I. 
Terentjeva 1.1 km nušliuožė per 2 
minutes 20.08 sekundės ir užėmė 
37-ą vietą tarp 66-ių startavusių 
sportininkių. Iki išsvajoto 30-uko 
Lietuvos slidininkei pritrūko vos 
1.94 sekundės. Kitas slidininkas 
Aleksejus Novoselskis taip pat ne
įveikė Turino olimpinių žaidynių vy
rų sprinto rungties kvalifikacinių 
varžybų barjero. A. Novoselskis 1.3 
km distanciją įveikė per 2 minutes 
28.04 sekundės ir užėmė 59-ą vietą 
tarp 80-ties finišavusių slidininkų. 

* 26 m e t ų šve i ca ra s P h i l i p p 
Schoch t a p o p i rmuo ju sn ieglen-

t in inku, kuriam pavyko apgint i 
žiemos olimpinių žaidynių čempiono 
titulą. Trečiadienį Turino olimpiado
je Ph. Schoch laimėjo snieglentinin-
kų varžybų paralelinio slalomo rung
tį, finale aplenkęs sidabrą iškovojusį 
27 metų brolį Simon Schoch. Bron
zos apdovanojimas atiteko austrui 
Siegfried Grabner, kuris kovoje dėl 
trečiosios vietos nugalėjo prancūzą 
Mathieu Bozzetto. 

* Turino ž iemos o l impiados 
aukso medal į m o t e r ų s l id inėj imo 
s p r i n t o rung ty j e iškovojo 22 me
tų kana ei. et e C h a n ei r a Crawford 
Nugalėtojos laikas - 2 minutės 12 3 
sekundes. Ta; buvo pirmasis iškovo
tas Kanados slidininku; apdovanoji
mas zaidvnese Turine. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI pa-

I skyrė penkiolika naujų kardinolų, 
' kurie bus jo artimiausi bendradar

biai ir padės vadovauti Katalikų Ba
žnyčiai. Benediktas XVI, kuris pon-

\ tifiku buvo išrinktas praėjusių metų 
balandžio mėnesį, Romos Bažnyčios 
kardinolus paskyrė pirmą kartą. 
Tarp hierarchų, įtrauktų į Kardi
nolų kolegiją, yra Krokuvos arki
vyskupas Stanislavv Dziwisz, kuris 
ilgus metus buvo Benedikto XVT 
pirmtako velionio popiežiaus Jono 
Pauliaus II asmeninis sekretorius. 
Kardinolu rinkėju taip pat bus JAV 
arkivyskupas William Levada, kuris 
tapo popiežiumi išrinkto Joseph 
Ratzinger įpėdiniu Tikėjimo moky
mo kongregacijos prefekto poste. 

HAGA 
Jungtinių Tautų (JT) karo nusi

kaltimų tribunolo vyriausioji pro
kurorė Carla del Ponte pareiškė, jog 
Belgrado vyriausybė ją patikino, 
kad ieškomas buvęs Bosnijos serbų 
karo vadas Ratko Mladič tebėra lais
vėje. Ji sakė, kad R. Mladič nesun
kiai pasiekiamas Serbijos pareigū
nams, kurie privalo jį suimti. Pasak 
jos, šiuo metu nevyksta jokių derybų 
dėl jo pasidavimo. R. Mladič slaps
tosi jau daugiau kaip dešimtmetį, 
nuo to laiko, kai Hagoje įsikūręs 
Tarptautinis baudžiamasis tribuno
las buvusiai Jugoslavijai apkaltino jį 
dėl nusikaltimų, įvykdytų per 1992-
1995 metų Bosnijos karą. Kai kurios 
serbų žiniasklaidos priemonės an
tradienį pranešė, kad R. Mladič bu
vo areštuotas. 

MADRIDAS 
Ispanijos policija sulaikė 2.5 to

nos kokaino gabenusį žvejų laivą su 
keturių asmenų, rusų ir ukrainiečių, 
įgula. Panamoje registruotame laive 
kvaišalai buvo taip gerai paslėpti, 
kad policijai prireikė kelių valandų 
jiems rasti. Si akcija buvo dalis pla
taus masto operacijos, kurios metu 
įvairiuose Ispanijos regionuose buvo 

1' MW± h'ti 

sulaikyta dar 14 įvairių tautybių 
žmonių. Ilga Ispanijos pakrantė pa
togi kvaišalų kontrabandai , pir
miausia iš Lotynų Amerikos. Pagal 
konfiskuojamą kokaino kiekį Ispa
nija užima trečią vietą pasaulyje po 
Kolumbijos ir JAV. 

AZIJA 

GUINSAUGON 
Filipinuose po žemės nuošliauža 

palaidoto kaimo vietoje gelbėtojai 
trečiadienį tęsė žmonių paiešką, bet 
kai kurie pareigūnai sako, kad ne
trukus operaciją teks nutraukti, nes 
viltys rasti gyvų žmonių blėsta. Dėl 
neįprastai smarkių liūčių susidariu
si nuošliauža Guinsaugon kaimą, 
esantį 675 km į pietryčius nuo Ma-
nilos, palaidojo penktadienį, ir din
gusiais vis dar laikomi maždaug 
tūkstantis žmonių. Gelbėtojai jau iš
traukė 107 žuvusiuosius. Ne vienas 
žmogus iš po purvo sluoksnio, kurio 
storis kai kur siekia 40 m, kol kas 
nebuvo ištrauktas gyvas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Palestiniečių partija „Fatah" „iš 

principo" sutinka prisidėti prie Pa
lestinos koalicinės vyriausybės, ku
rioje daugumą sudarys islamistinio 
judėjimo „Hamas" atstovai, jeigu 
bus susitarta dėl bendros progra
mos, pareiškė buvusios valdančio
sios partijos parlamentinės frakcijos 
vadovas Azzam al-Ahmed. Prieš ke
turias savaites vykusiuose Palesti
nos savivaldos parlamento rinki
muose „Hamas" triuškinamai lai
mėjo rinkimus ir dabar 132 narių 
parlamente kontroliuoja 73 vietas. 
„Fatah" turi gerokai mažiau — tik 
45 mandatus. 

AFRIKA 

CAIRO 
JAV valstybės sekretorė Con-

doleezza Rice trečiadienį pradėjo de
rybas su Egipto prezidentu Hosni 
Mubarak, per kurias svarstomos Ar
timųjų Rytų regiono problemos. Su
sitikime dalyvauja ir Egipto užsie
nio reikalų ministras Ahmed Aboul 
Gheit bei JAV valstybės sekretorės 
pavaduotojas David Welch. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 
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N A U D I N G A S SKANDALAS? 
IUOZAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS GREVELOA 

Ilgai sukę galvas kaip atspėti, į 
kurį Lietuvos miestą artimiausią 
savo rinkiminį desantą nusiųs ponas 
Agurkichas, nusprendėme stverti ožį 
už ragų ir paskambinome į patį 
rinkimų štabą Agurkijos sostinėje. 

— O kas teiraujasi? — pasiteira
vo malonus panelės balselis. 

— Mes norėtume atvykti į ar
timiausią rinkiminį mitingą, pagei
dautume su vaišėmis, — nepasi-
metėme. 

Po t rumpos pauzės balselis 
pranešė: 

— Rytoj, septynioliktą valandą 
bus rinkiminis mitingas su rinkėjais 
ir vaišėmis Gražiškių apskrities 
Kalvarijos valsčiaus centriniuose 
kultūros rūmuose. Laimingo kelio ir 
gero apetito! 

Salė ūžė ir šurmuliavo. Vieš
patavo džiugus ilgesys, iš visų pusių 
plūdo skanūs kvapai, žadindami 
rinkėjų vaizduotę ir smalsumą, — ką 
gi pasakys naujasis mesijas, minčių 
valdovas, jausmų kerėtojas, laimės 
žadėtojas, visų paguoda varguose, 
naujosios gerovės kūrėjas darbuose. 

Apsuptas gražių panų ir Seimo 
narių ant scenos pasirodė pats 
Agurkichas. Šeimininko žvilgsniu 
apžvelgęs nekantrius mitinguotojus, 
apdovanojo žavingu šypsniu: 

— Na, sveiki, sveiki, gerbia
mieji, malonu pamatyti tiek daug 
nekantraujančių išgirsti tiesos žodį. 
Tikiuosi, jog neužpyksite už pavėla
vimą, dėl to kalta šalta žiema. Todėl 
mes ilgai nekalbėsime, aš jums 
glaustai paaiškinsiu visą situaciją, 
po to jūs man pateiksite keletą svar
bių klausimų. Tuomet aš, kaip šio 
vakaro šeimininkas, pakviesiu jus 
pasivaišinti ir pabendrauti artimiau. 
Ar sutinkate? 

Visi vieningai suūžė, niekas 
neprieštaravo. 

— Taigi pradėsime, — tęsė savo 
tiradą šeimininkas. — Jau kelintą 
Seimo kadenciją susiklostė tokia 
ydinga situacija, kad žmonėms 
Lietuvoje gyventi bloga. Beveik pusė 
milijonų litovcų, išvykusių į užsienį, 
balsavo kojomis. Kas dėl to kaltas? 
Atsakysiu, — kalti litovcai, kurie yra 
kvaili ir neklauso, ką aš jiems sakau. 
Ką aš jums sakiau prieš Seimo 
rinkimus? Aš sakiau — balsuokite 
už Agurkų partiją, tada, gavęs dau
gumą, aš visus išmokysiu kaip su 
velniu obuoliauti. Ir tai — už dyką, 
pinigų už mokslą neimsiu. O jūs 
neklausėte, tai ką dabar turi te? 
Balsavote už premjero socialistinę 
kompaniją ir jo demokratišką veidą. 
O jis be manęs nieko nesugeba. 
Tačiau spardosi kaip ožys, kaip 
reikiant nepririštas, ir trukdo man 
tesėti rinkėjams duotus įsipareigo
jimus. Ar dar reikia klausti, kas dėl 
to kaltas? Taigi, kai jums viskas 
išaiškinama, tada suprantate. Ir tai 
gerai. 

Salė suūžė. Kilo triukšmas, sa
lės viduryje užvirė maišatis. Agur
kichas paprašė tylos, tačiau šur
mulys niekaip nerimo. Pagaliau ant 
kėdes atsistojo dramblotas vyriškis 
ir suriko: 

— Gal tamsta malonėtum at
siprašyti kvailų litovcų, kol jie tau 
dar šonų nepamasažavo? Ar tai mus 
įžeidinėti Čia susikvietei9 

Triukšmą kaip ranka nueme. 
Visi susidomėję lauke, ką pasakys 

kerėtojas ir žadėtojas. 
— Geras klausimas, ačiū, bičiu

li, pats galėtum mano Agurkų parti
joje padaryti neblogą karjerą, per 
vaišes prieik arčiau, susitarsim. O 
dėl įžeidimo aš jums taip pasakysiu, 
— kol tau neskauda, tol ir pas gydy
toją nėra ko vaikščioti. Jokia propa
ganda nė agitacija mūsų laikais 
neveikia. Todėl ir kalbu jums — 
tiesiai ir šviesiai! Litovcai anaiptol 
nėra kvailių tauta, bet juos apsėda 
kvailumo priepuolis kiekvieną kar
tą, kai jie ateina prie rinkimų urnų. 
Jūs ne vieninteliai, — kitos tautos 
ne ką geresnės. Užtai aš jums atvirai 
ir aiškinu situaciją — jeigu jau įsi-
vedėte tradiciją per rinkimus būti kvai
li, per praėjusius rinkimus balsavote 
už socialdemokratus, tai per atei
nančius rinkimus būkite kitaip kvai
li ir balsuokite už Agurkų partiją. 
Koks jums skirtumas? Jūs niekada 
protingesniais netapsite, juk tiesa? 

Tyla tapo nesmagi, lyg jū ra prieš 
audrą. 

— Jeigu tamsta mums siūlai ne 
gražesnį rytojų, o tik kitokią kvailu
mo atmainą, tai gal pasakytum, kas 
mums iš to? — nenustygo drimba. 

— Ir šitas klausimas geras, ačiū, 
— sutiko Agurkichas. — O jums vien 
iš to didelė nauda, gerbiamieji, kad 
aš nemeluoju, kaip karo ir taikos 
ministras, ir nesitaikau viešbutį su 
meiluže nukniaukti, kaip premjeras, 
nes nė meilužės neturiu. Taip pat aš 
nepalaikau neteisingos Europos mi
lijardų skirstymo ir kontrolės tvar
kos, kaip mano oponentai koalicijoje 
siekia. Štai, premjeras tvirtina, jog 
viską kontroliuoti turi finansų minis
terija. Bet pasakykite man, gerbia
mieji, kas ir kada per rinkimus bal
savo už finansų ministeriją, kas ją 
išrinko? Kas ir kada užtikrino, kad 
jos valdininkai teisingai paskirstys 
ir sukontroliuos valstybės biudžeto 
surinkimą ir išlaidas? Jeigu jums 
viskas gerai, tai kodėl jūs savo 
valdžią kas ketverius metus vejate 
lauk? Todėl atsakau: milijardus turi 
skirstyti ne ministerijos, o partijos. 
Ir kontroliuoti turi ne ministerijos ir 
ne Seimas, o partijos už kurias jūs 
balsuojate. Taigi kai pasivaišinsite, 
iš karto teisingai nuspręsite, jog tik 
už mano Agurkų partiją galima ir 
reikia balsuoti. O kad jūs to nepa
mirštumėte, nepamažinkite išgerti 
labai skanaus ir efektyvaus durna
ropių antpilo, kuris yra labai geras 
teisybės eleksyras, taigi per rinki
mus šį kartą galėsite balsuoti, jeigu 
ir ne protingiau, tai bent teisingiau. 
Kas dar turi klausimų? 

— O kokia tikroji jūsų pavardė, 
Agurkichas ar Adurnichas? Kaip 
parašyta jūsų diplome? Gal jūs pats 
tos t raukt inės padauginote? — 
sucypė smulkutė suvalkietė, sėdinti 
pirmoje eilėje. — Prašom paaiškinti, 
kaip atsirado ta painiava su jūsų 
diplomu? 

— Na, jeigu atvirai pasakius, tai 
aš to nežinau, — prisipažino su
valkiečių šeimininkas. — Radau 
adresą internete, jog nebrangiai ir 
greitai galima įsigyti aukštąjį iš
silavinimą. Paskambinau nurodytu 
telefonu, susitarėme dėl kainos, aš 
padiktavau savo vardą, pavardę, kur 
ir kada mokiausi. Na, ir pervedžiau 
pinigus. O po trijų dienų paštu ga
vau diplomą. Bet tada aš turėjau 
aibę reikalų su Tarandes tvora ir ne
buvo kada man tą diplomą atsiversti 
ir pasižiūrėti, ar raštininkai neįvėle 
kokios klaidos. Na. dabar man, kaip 
ir Lietuvos teisėsaugininkams, labai 

nesmagu dėl to mažaraščio nesąži
ningumo. 

— O ką sako teisininkai, ir ką 
jūs ruošiatės dėl to daryti, jeigu jus 
už klastojimą pasodins į cypę? — 
nenustygo suvalkietė. 

— Na, teisininkai nežino ką 
daryti ir sakyti, nes ir aš, ir jie yra 
patekę į aklavietę. Rusijos teisinin
kai niekaip neranda tos akademijos, 
kurią aš baigiau, jie reikalauja, kad 
aš nurodyčiau jos pašto adresą, o ne 
interneto. O internete tos akademi
jos pašto adreso aš neradau, nes ir 
tos įstaigos ar firmos, iš kurios pir
kau savo diplomą, taip pat ten ne
bėra. Bet tai ne mano rūpestis, nes 
aš savo diplomą teisėtai pirkau ir 
sąžiningai už jį sumokėjau, turiu 
taip pat ir banko pavedimo kvitą. Ką 
toliau veiksiu, nežinau, ateities spėti 
nemoku, bet dėl visa ko Lukiškių 
kalėjimo administracijai pervedžiau 
šiek tiek pinigų vienai kamerai 
rekonstruoti ir modernizuoti. Jeigu 
man jos neprireiks, kalėjimo admi
nistracijai leidau ją kol kas išnuomo
ti kam nors kitam, pavyzdžiui mano 
pavaduotojui, prieš kurį pradėtas 
ikiteisminis tyrimas už užsakytą 
žmogžudystę jau eina į pabaigą. 
Taigi mano pinigai vėjais nenueis. 

— Ir aš noriu paklausti , — 
sušuko moteriškas balsas iš salės 
galo. — Ar nebus nuodėmė, jeigu aš, 
būdama katalikė, balsuosiu už tams
tos partiją, kurioje yra ir samdomų 
žmogžudžių, ir vagių, apdovanotų 
Kiaulės medaliais? 

— Žinoma, kad bus nuodėmė, — 
nusišypsojo iš naivaus klausimo 
Agurkichas. — Bet gerbiamieji, pa
sakykite man: negi jūs per rinkimus 
balsuojate bažnyčioje? Antra vertus, 
negi jūs nežinote, kad nuodėmė 
saldi? Kas manote, kad padarysite 
nuodėmę, po rinkimų nepatingėkite 
nueiti išpažinties. O dėl Kiaulės 
medalio jūs labai klystate, — tai yra 
labai garbingas apdovanojimas, 
įsteigtas Tarptautinės Sąžinės lais
vės asociacijos. Jį gauna tik labai 
nusipelnę žmonės, tos Asociacijos 
nariai. Aš jums pasakysiu dar ir ki
taip; kas be nuodėmės, meskite į 
mane akmenį! 

— Ar tu kvailas, ar iš kaimo? — 
pasiteiravo tas pats drimba. — Iš kur 
mes tau paimsim akmenų žiemą? 

Agurkichas šyptelėjo ir paklausė 
ar bus daugiau klausimų. Mažas 
vaikas atnešė ir padavė jam raštelį. 
Agurkichas išsišiepė dar labiau ir, 
pakėlęs vaiką, pastatė jį prie savęs 
ant scenos. Išsiėmęs iš kišenės įteikė 
jam saldainį. Vaikas nedrąsiai pa
ėmė saldainį ir tekinas nubėgo pas 
mamą, sėdinčią pirmoje eilėje. Ma
ma visa nukaito iš malonumo, o 
Agurkichas perskaitė raštelį. 

— Manęs klausia, kodėl aš ter-
liojuosi su premjeru, o neskelbiu 
neeilinių Seimo rinkimų. Na, tai ne 
taip paprasta, gerbiamieji. Pagal 
Konstitutciją paleisti Seimą ir pa
skelbti neeilinius rinkimus turi teisę 

tik prezidentas. O jis — premjero 
pusėje. Premjerui darbas nesiseka, 
tą jūs visi matote. Gal dėl to ir kalti 
tie nepabaigiami skandalai, kuriuos 
aš nuolat šukelių ir kurstau, neži
nau. Bet aš j ums taip pasakysiu — 
nieko nėra geresnio ir efektyvesnio 
už gerą skandalą. Todėl aš ir nelei
džiu atsikvėpti nei premjerui, nei 
prezidentui, nei Seimui, nei savi
valdybėms. 

Agurkichas atvirai ir padrąsina
mai visiems šyptelėjo ir tęsė toliau: 

— Be to, premjerą palaiko prezi
dentas, kurį premjeras vis gąsdina ir 
gąsdina baisumais ir nestabilumais. 
Premjeras yra j au garbingo amžiaus, 
jį reikia gerbti, nors ir nežinau už 
ką. Aš jums atvirai pasakysiu, — jie 
abu labu tokiu. Jeigu jis kreipsis į 
prezidentą prašydamas, kad tas jį 
užtar tų ir neleistų mano partijai 
skirstyti ir kontroliuoti Europos mi
lijardų, tai negi manote, kad prezi
dentas jo neparems? Žinoma, kad 
parems! Bet tąsyk tegul premjeras 
prezidentą vietoje manęs pasiima į 
Politinę tarybą! 

Agurkichas r anka nubraukė nuo 
kaktos apmaudo šešėlį ir tęsė toliau: 

— Kai aš įmerkiau uodegą su 
suklastotu diplomu, prezidentas pa
reikalavo, kad aš atsistatydinčiau. Ir 
ką? — jau rytojaus dieną aš atsisa
kiau ir iš Seimo narių, ir iš ministrų. 
O ką pelniau pasakykite? Ogi nieko! 
Esu nuolat puolamas ir pjudomas, 
lyg koks sukčius, nutvertas vagiant. 
Mano atveju dar per anksti reikalau
ti nekaltybės pažymėjimo iš proku
ratūros, nes dar nesukako senaties ter
minas, kaip premjerui. Gėda ir ne
garbinga taip elgtis mano atžvilgiu! 
O dėl rinkimų jums taip pasakysiu, 
— aš jau nusprendž iau surengti 
neeilinius Seimo rinkimus ir pradė
jau rinkiminę kampaniją su vaišė
mis. Tai mano išradimas. Kai val
dančioji koalicijas suirs, o tai įvyks 
dar jums bulvių nepasodinus, aš 
jau būsiu visą Lietuvą durnaropių 
trauktine nugirdęs ir už save suagi
tavęs. Tegul t ada jie agituoja kiek 
tik nori, niekas jais nebetikės, nie
kas už juos nebalsuos. Ar aiškiai ir 
teisingai viską išaiškinau? 

Salė vieningai suūžė, jog aiškiai 
ir teisingai. 

— Na, t ada visus kviečiu pasi
vaišinti ir t raukt inės paragauti . 

Visi pakilo eiti prie vaišių, ta
čiau netikėtai prie visų durų kilo 
t r iukšmas. Vieni norėjo eiti prie 
stalų, o kiti reikalavo išleisti juos 
laukan. Agurkichas priėjo ir visus 
maloniai kvietė vaiš int is , tačiau 
alkanų ir ištroškusių buvo nedaug. 

— Gerk pats , meldžiamasis, tą 
savo trauktinę! — šūkavo vieni, o 
kiti juos gėdino ir sakė, jog neman
dagu bus bent neparagauti . 

Mums buvo nejauku stebėti 
proto ir pilvo dvikovą. Įdomu, ką 
pasakys Zmitr iukas , kai jį sutik
sime, pagalvojome, bet nusprendėme 
tą klausimą palikti kitam kartui. 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Reikalingos manikiūristės 
SPA Constantine salonams Oak 
Park, Downers Grove, Batavia... 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944 

RhSUVfcNTIAI. 
R K I i K I K M . I 

VIDA M. t2r 
SAKEVICIUS *"" 

Real E s t a t e C o n s u l t a n t 
N* e k i 1 r. c j a rr. o j c turto 
pirkimas, pardavimas 

708-889 2148 
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KOVOJAMA DEL GALIOS, 
O NE DĖL RELIGIJOS 

SftifrHyA ir jhfHitrno Byre 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Radikaliems a rabams islamo 
tikėjimas ir pranašo Mahometo gar
bė terūpi tiek, kiek 1917-jų metų 
bolševikams rūpėjo darbininkų ir 
valstiečių gerovė. Skirtumas toks, 
kad tada bolševikai t ik svajojo apie 
pasaulinę valdžią ateityje, o Maho
meto imperijos atkūrėjai į tai tiesia 
ranką dabar, per dvasiškai sugniu
žusios Vakarų dvasinės kultūros, 
atrodo, bejėgiu tapusį kūną. Matome 
senos patarlės - „ant palinkusio 
karklo visos ožkos lipa" - išsipil
dymą pasauliniu mastu . Arabų 
radikalai skuba, kol Vakarų žmonės 
dar tebemiega saldžiu dvasiniu tin
gumo miegu materialistinėje Nir
vanoje. Kol „nepastebi" globalinių 
„dramblių", ateinančių iš Rytų, iš 
Vakarų ir dabar jau ir iš bruzdančių 
Vidurinių Rytų. Lietuvoje net gerai 
nuvokiantieji pasaulinę padėtį ven
gia kalbėti apie globalizmą - apie 
pasaulinės diktatūros kūrimą. 

Keista tyla. J u k j au 2001-12-15 
Kaune įvyko konferencija tema 
„Globalizacija: lietuvių tauta šian
dien ir rytoj". Yra net 19 konferenci
jos pranešimą talpinąs 160 puslapių 
leidinys „Lietuvių tau ta ir pasaulis" 
serijos III numeris. Konferencijos 
įžanginėje kalboje „globalizmas be 
priedangų" tarp kitko jau tada įspė
jau: „Mahometo imperiją atstatyti ir 
likusiam pasauliui ją primesti mu
sulmonų globalistai valdžios siekia 
teroru saviesiems ir tororizmu sve
timiesiems". Apie arabų globalisti-
nius užmojus esu po to ne kartą ra
šęs mūsų spaudoje. Tačiau gal net 
daugiau už rašiusįjį apie tai žiną bei 
žinoti privalą tyli. 

Tad kyla keletas klausimų ir 
išraiškos besiprašančių idėjų. 

Vis kalbama apie „civilizacijų 
karą", nors aišku, jog tai kultūrų 
susirėmimas. Jei tai būtų senų civi
lizacijų karas, arabai teroristai būtų 
bandę New York bokštus versti kup
ranugariais. Na, gal dar ir dramb
liais. Vietoje to jie naudojo moder
nios civilizacijos priemones - ke
leivinius lėktuvus. 

Jeigu teroristo bomba, nupiešta 
kaip Mahometo turbanas , sukėlė 
tokio masto pasipiktinimą dėl religi
jos įžeidimo, kodėl tam įsižeidimui 
įsiliepsnoti reikėjo net pusmečio? 
Šaržai danų laikraštyje buvo pas
kelbti 2005 m. rugsėjį. Matyt Iranas 
ar Maskva, ar abu drauge, ne tuoj 
pat susiprotėjo jiems pakištą progą 

nukreipt i dėmesį nuo atominių 
bombų ir dujinio terorizmo. Na ir 
pasaulinio chaoso riaušių nesuorga
nizuosi per vieną mėnesį. 

O nuo krikščionybės atsiriboju
siai (net Konstitucijoje!) ES ir se
niems nariams, net komunizmą kaip 
tokį pasmerkti negalinčiai „senai" 
Europai, pripratusiai prie krikščio
nių tylos jų įžeidimų atvejais, isla-
mistų reakcija buvo netikėta. Kos
mopolitų pripratinti pirmiausia save 
kaltinti vakariečiai nekreipia dėme
sio į tai, kad kai kurie radikalai 
dvasininkai, kurie esą prieš paveiks
lus apskritai, platina šlykščius pra
našą įžeidžiančius piešinius - pačių 
radikalų sukurtus. Pamirštama ir 
galimybė, kad už to stovi ir pavydas 
Vakarams už gerovę, sukurtą su ne
paniekintų moterų pagalba, ko ne
gali pasiekti arabai, palapinėmis 
apvilkę pusę gyventojų. 

Matyt ir arabų globalinio te
rorizmo organizatoriams teroristinė
je Irano valstybės vadovybėje nerūpi 
nei religija, nei Irano skurdžiai: ra
dikalai vadai stato ne duonos kepyk
las, ne islamo mečetes, o atominių 
ginklų gamyklas. Dabartinis Irano 
prezidentas dalyvavo įsiveržime į 
JAV ambasadą ir ambasados perso
nalo paniekinime. Tuomi buvo su
tryptas vienas iš seniausių tarptau
tinių santykių principas, kurio buvo 
laikomasi net barbariškais laikais: 
užsienio pasiuntiniams suteikiamas 
saugumas nuo smurto. Tad ko šian
dien galima tikėtis iš tokio Irano, 
dargi su atomine bomba? 

Aišku, kad nevalia įžeidinėti ki
tų tautų, kitų kultūrų, ypač kitų 
žmonių tikėjimo. Sutinku su man 
pareikšta nuomone, kad, jei kalbė
tųsi tikri mahometonai su tikrais 
krikščionimis, lengvai susikalbėtų. 
Deja, Europos aukštybėse yra pras-
kydęs krikščioniškas oras, o visokie 
pasaulinės valdžios siekią globalis
tai yra materializmo, o ne tikėjimo 
apaštalai. 

Stovime prieš labai rimtus pa
saulį, tad ir mūsų tautą, paliesti ga
linčius kažkieno sprendimus. Mums, 
ko belauktume ar besitikėtume, 
svarbiausia privalu nedelsiant kelti 
ir stiprinti tautinę dvasią, patrio
tizmą - pagal ketvirtąjį Dievo įsa
kymą - ir grįžti prie mūsų tėvų ti
kėjimo šviesos, kuri pasauliui švies
tų iš Sv. Marijos Žemės. 

Tai uždeda didelę naštą ant vi
sos patriotinės inteligentijos, o ypač 
ant dvasininkijos. 

Margumynai 

NEATEINA ATSIIMTI PINIGŲ 
JAV Nebraska valstijos Lincoln 

miesto gyventojas loterijoje laimėjo 
365 mln. dolerių, rašoma naujienų 
tinklalapyje „NEWSrucom". Tai di
džiausias laimėjimas per visą tokių 
lošimų istoriją JAV teritorijoje. 

Pranešama, kad bilietas, kuriam 
atiteko pagrindinis loterijos „Povver-
ball" laimėjimas, buvo nupirktas 
šeštadienį. Tačiau kol kas jo savi
ninkas dar neatėjo atsiimti šios fan
tastiškos sumos. 

Pasak komisijos Nebraska vado
vo Brian Rockey, „laimėtojas gal ir 
nežino, kad jis išlošė 365 milijonus 
dolerių". Tačiau dažnai loterijų lai
mėtojai linkę neskelbti savo pavar
dės ir kreipiasi del laimėjimo tik pa

sikonsultavę su juristais ir finan
sininkais. 

Loterija, kurios metu buvo lai
mėtas didžiausias šalies istorijoje 
pagrindinis prizas, sukėlė tikrą is
teriją Jungtinėse Valstijose. Šešta
dienį nusidriekė ilgos eilės, tikintis 
nusipirkti laimingą bilietuką. Vien 
South Carolina loterijos organizato
riai uždirbo 11,000 dolerių per mi
nutę — vidutiniškai per sekundę 
buvo parduodami 29 bilietai. Anks
tesnis JAV loterijų rekordas buvo pa
siektas 2000 metais. Tada pagrindi
nis laimėjimas buvo 363 mln. dole
rių, ir jį pasidalijo du asmenys iš 
Illinois ir Michigan valstijų. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tol. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 . 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakataitė 

H u n d r e d n i n t h lesson. (Handred 
nainth leson) — Šimtas devinta pa
moka. 
C o m p u t e r l e s sons . (Kompjūter 
lesons) — Kompiuterio pamokos. 
I h a v e to get a j o b . (Ai hev tū get 
e džęb) — Man reikia gauti darbą. 
What k ind of a j o b a r e y o u loo-
king for? (Uat kand af e džęb a r j ū 
luking for) — Kokio darbo tu ieškai? 
I w a n t to w o r k in an office, b u t 
I need to improve my c o m p u t e r 
skills. (Ai uant tū uork in en ofis 
but ai nyd tū imprūv mai kompjūter 
skils) —Aš noriu dirbti įstaigoje, bet 
man reikia pasitobulinti kompiute
rių naudojime. 
Where a r e you p l a n n i n g t o go? 
(Uer ar jū plęning tū gou) — Kur tu 
ketini eiti? 
I j u s t got a b r o c h u r e f rom o u r 
Hbrary, t hey a r e o f fe r ing s ix 
week b rush u p lessons . (Ai džest 
gat e broušiur fram a u r laibreri, 
thei ar ofering siks uyk braš ap 
lesons) — Aš gavau lankst inuką 
savo bibliotekoje, jie siūlo šešių 
savaičių pasitobulinimo kursus . 
Why don ' t you t a k e š a m e c o u r s -
es in your local college i n s t e a d ? 
(Uai dont jū teik sam korses in jū r 
lokal kaledž insted) — Kodėl tu 
neimi kelių pamokų vietinėje ko

legijoje? 
I t ' s m o r e e x p e n s i v e a n d t a k e s a 
lo t l o n g e r , I n e e d t o ge t a j o b 
s o o n . (Its mor ekspensiv ęnd teiks e 
lat longer, ai nyd tū get e džęb sūn) 
— Yra brangiau ir ilgiau trunka, 
man reikia greitai susirasti darbą. 
If y o u t a k e c o u r s e s i n a college 
o r u n i v e r s i t y , y o u g e t college 
c r e d i t h o u r s . (If jū teik korses in e 
kalidž or juniversiti j ū get kalidž 
kredit aurs) — Jeigu lankai kursus 
kolegijoje ar univers i te te , gauni 
kolegijos užskaitas. 
I k n o w , b u t I h a v e a co l lege d ip 
lomą a n d I on ly n e e d t o u p d a t e 
m y sk i l l s , I d o n ' t n e e d t h e cred
i t . (Ai nou, bat ai hev a kalidž diplo
mą, ęnd ai onli nyd tū apdeit mai 
skils, ai dont nyd tha kredit) — 
Žinau, bet aš turiu kolegijos dip
lomą, man tik reikia pasitobulinti, 
man nereikia kredito. 
I h o p e t h a t t h e l e s s o n s a t t h e 
H b r a r y a r e w h a t y o u n e e d , good 
l u c k g e t t i n g a j o b t h a t you l ikę 
a n d p a y s we l l . (Ai houp thęt tha 
lesons et tha laibreri a r uat jū nyd, 
gud lak geting e džęb thęt jū laik 
ęnd peis uel) — Linkiu, kad pamo
kos bibliotekoje būtų tokios, kokių 
tau reikia, linkiu sėkmės gauti pa
t inkantį ir gerai apmokamą darbą. 

• — 
SKELBIMAI 

PASLAUGOS MOKESČIŲ PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergrcen Park. IL 60805 
Tol. 708-424-8654."73-581-8654 

Pildau TAX 
( p a j a m ų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
G e d i m i n a s Pranskevič ius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel . 773.935.0472 

S k e l b i m t f s k y r i a u s 
t e l . 1 - 7 7 3 - S S S - 9 S O O 

http://www.illinoispain.com
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aunimo centre 
Jaunimo centras esantis Čika

gos širdyje neužsidarė, o toliau ple
čia savo lietuvišką veiklą. Jo patal
pose vyksta daug kultūrinių rengi-
nių.Už tai esame dėkingi JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkei Mari
jai Remienei, „Draugo" redakcijai, 
Rašytojų draugijos pirmininkei, ra
šytojai, mokytojai ir visuomeninin-
kei Stasei Petersonienei, Lietuvių 
operos valdybai ir jos pirmininkui 
Vaclovui Momkui ir .daugeliui kitų, 
kurie naudojasi Jaunimo centro pa
talpomis. Ačiū ir tiems, kurie dažnai 
ruošia čia gimtadienius, vardadie
nius ar net vestuvių pokylius. 

Vienas paskutiniųjų renginių — 
visuomenininko, operos solisto, Lie
tuvių operos valdybos pirmininko 
Vaclovo Momkaus, kuris už nuveik
tus darbus gavo aukštą Lietuvos 
prezidento įvertinimą, pagerbimas. 
Pagerbimą suruošė Jaunimo centro 
tarybos ir valdybos nariai. Suruo
šimui vadovavo valdybos pirmininkė 
Milda Šatienė. 

Vasario 9 d. į Jaunimo centro 
kavinę susirinko visi Jaunimo centro 

valdybos ir tarybos nariai. Savo 
atvykimu jie pagerbė centro tarybos 
pirmininką Vaclovą Momkų, kuriam 
LR prezidentas Valdas Adamkus LR 
generalinio konsulato patalpose Či
kagoje įteikė Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino ordino Koman
doro kryžių. Šis apdovanojimas jam 
į te iktas už nenuilstamą visuome
ninę veiklą ir vadovavimą Lietuvių 
operai, kuri 2006 m. švenčia savo 
gyvavimo 50-metį. 

Centro valdybos pirmininkė Mil
da Šatienė, pasveikinusi susirinku
siuosius pagerbti Vaclovą Momkų, 
pakvietė kun. Antaną Gražulį su
kalbėti maldą. 

Gedimino ordino Komandoro 
kryž iaus gavėją savo ir tarybos 
nar ių vardu sveikino dr. Petras Ki
sielius, išryškindamas V. Momkaus 
nuveiktus darbus. Kalbėjo Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė S. 
Petersonienė, ramovėnų vardu — 
kar iūnas Jonas Gradinskas, sveiki
no Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro archyvų direktorė Skirmantė 
Miglinienė. Operos darbuotojų ir 

Po Vasario 16-osios minėj imo jaunimo centre (iš kairės): Ąneiė Pocienė, Aušra 
Bužėnaitė, Aistė Barkauskaitė, Giedrė Elekšytė Milda Razumaitė, Algirdas 
Razumas, Genė Razumienė, Svajonė Kerelytė, M i lda Šatienė ir Povilas 
Vaičekauskas. Zigmo Degučio nuotr. 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, f L 6 0 6 2 9 

Tel. 773-582-6500 
„ . - . . . . . „ . . „ „ . . . . . . .„ .„ , .____.„. . . . . . . . . . . . 

SUSITIKIMAS SU GINTE DAMUŠYTE 

Vaclovo Momkaus pagerbime Jaunimo centre (iš kairės): Moterų klubo pir
mininkė Anelė Pocienė, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė, 
Cook County iždininkės atstovė Pat Michalski, Jaunimo centro tarybos pir
mininkas Vaclovas Momkus, Vasario 16-osios paminėjimo pagrindinis pranešė
jas Povilas Vaičekauskas. Zigmo Degučio nuotr. 

Kviečiame dalyvauti susitikime 
su LR Užsienio reikalų ministerijos 
ambasadore ypatingiems pavedi-
mams Ginte Damušyte. 

G. Damušyte 2001 m. sausio 25 
d. prezidento V. Adamkaus dekretu 
buvo paskirta LR Nepaprastąja 
įgaliota ambasadore prie Šiaurės 
Atlanto Sutart ies organizacijos 
(NATO) ir Vakarų Europos Sąjungos 
(VES). NATO istorijoje ji yra pirmoji 
moteris užėmusi ambasadorės parei
gas. Anksčiau G. Damušyte buvo 
ambasadorė Austrijos Respublikoje, 
ji yra dirbusi Lietuvos Nuolatinėje 
Misijoje Jungtinėse Tautose. Am
basadore kalbės apie LR spec. misi
jos Afganistano Islamo Respublikos 
Goro provincijoje veiklą. 

Goro provincija yra Afganistano 
centrinės dalies šiaurės vakaruose. 
Provinciją supa kalnai, kurie apima 
visą centrinę šalies dalį. Keliai labai 
prasti, kai kur jų visai nėra ir moto
rizuotas t ranspor tas pravažiuoja 
sunkiai. 

Pirmoji Lietuvos Goro provinci
jos atkūrimo grupė į Afganistaną 

išvyko 2005 m. birželį. Pagrindinis 
specialiosios misijos uždavinys yra 
s t ipr in t i taiką ir saugumą Goro 
provincijoje, įgyvendinant Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 
ir dalyvaujant Afganistano Islamo 
Respublikos Goro provincijos atkūri
mo grupės veikloje. Misija siekia pa
dėti Afganistano centrinei valdžiai 
plėsti savo įtaką regionuose siekiant 
sudaryti sąlygas stabiliai ir saugiai 
aplinkai Goro provincijoje plėtoti ir 
per karinį atstovavimą sudaryti są
lygas Afganistano vyriausybinių 
s t ruktūrų vystymuisi, saugumo sek
toriaus reformų ir provincijos atkūri
mo bei humanitarinių projektų vyk
dymui. 

Susitikimas su ambasadore Gin
te Damušyte vyks š.m. kovo 1 d., 
trečiadienį, 7 vai. v. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629). Užsiregis
truoti dalyvauti renginyje arba dau
giau apie jį sužinoti galite paskam
binę tel. 773-582-6500, Rita. 

Po paskaitos diskusija ir vaišės. 
Kita J a n / 

choristų vardu V. Momkų sveikino 
ilgametis Lietuvių operos talkinin
kas, daug metų einantis valdybos 
pirmininko pavaduotojo pareigas, 
Jurgis Vidžiūnas. Jis pabrėžė ne tik 
V. Momkaus darbus lietuvių ben
druomenėje, bet ir operos išgarsi
nimą ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių tarpe. Jaunimo centro valdybos 
pirmininkė M. Šatienė, sveikindama 
V. Momkų su aukštu apdovanojimu, 
įteikė j am puokštę rožių ir pasi
džiaugė darnia Jaunimo centro tary
bos ir valdybos veikla. 

Dėkodamas visiems V. Momkus 
pabrėžė, kad ne tik jis, bet ir visa jo 
šeima jaučiasi pagerbta Lietuvos 
Vyriausybės ir prezidento Valdo 
Adamkaus įteiktu garbingu apdo
vanojimu. Jis sakėsi esąs dėkingas 
savo žmonai Margaritai Momkienei 
ir žmonos mamai Juzei Ivašaus-
kienei, rėmusioms jo darbus. 

Vaišes paruošė Morkūnų delika
tesų parduotuvė, esanti Marąuette 
Park širdy, Lithuania Plaza Court. 

Kitas renginys suruoštas vasa
rio 16 d. — 1918 m. paskelbtos Lie
tuvos Nepriklausomybės dienos pa
minėjimas, kartu prisimenant, jog 
1990 kovo 11 d. pasauliui dar kartą 
buvo pranešta, kad Lietuva nusikra-
to Rusijos okupacijos ir atkuria Ne
priklausomybę. Nepriklausomybės 
šventė Jaunimo centre švenčiama 
kasmet tą pačią dieną, — būtent 
vasario 16 d. Ją ruošia centro valdy
ba, talkinant Moterų klubui, kuris 
rūpinasi vaišių paruošimu ir susi
rinkusių svečių aptarnavimu. Valdy
bos pirmininkė M. Šatienė bei Mo
terų klubo pirmininkė Anelė Pocienė 
su talkininkėmis jau nuo ankstaus 
ryto triūsė kavinėje. 

Paminėjimo susirinkimą atidarė 
M. Šatienė ir pakvietė operos solistą 
V. Momkų sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus.Visi dalyviai atsis
tojimu pagerbė žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Valdybos pirmininke pristatė 
Cook County iždininkės atstovę Pat 
Michalski, kuri atvežė pagerbimo 
atžymėjimą V. Momkui nuo Maria 
Pappas. 

Šios šventės paminėjimo pagrin
diniu kalbėtoju buvo pakviestas 
buvęs Lietuvos partizanas (slapy
vardžiu „Klevas") ir Vokietijos bei 
Rusijos lagerių kalinys Povilas Vai
čekauskas. Prelegentas pažino ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą, 
pergyveno vokiečių okupaciją, o ru
sams okupavus Lietuvą ir j iems 
pradėjus naikinti gyventojus, įsi
jungė j partizaninę veiklą. Kalbėto
jas pabrėžė, kad 1918 m. Vasario 16-

oji ir 20-ties metų laisvės laikotarpis 
įkvėpė Lietuvos gyventojams meilę 
tėvynei. Gimę ir augę laisvėje, nega
lėdami pernešti okupantų priespau
dos, daugelis ryžosi nelygiai kovai už 
laisvės sugrąžinimą. Pranešėjas dar 
kartą pabrėžė, kad, jei nebūtume 
turėję laisvos Lietuvos, nebūtume 
turėję nei Sausio 13-os, nei Kovo 11-
osios. Čia labai tinka Vinco Kudirkos 
žodžiai: „Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia". 

Par t izanas ir Sibiro kalinys P. 
Vaičekauskas papasakojo porą vaiz
delių iš gyvenimo lageriuose, prisi
minė kaip lietuviai šventė Vasario 
16-ąją. Tai buvęs didelis pasiryži
mas, nes juos susekus, būtų nubau
dę katorgos darbais. Bet didelė meilė 
tėvynei Lietuvai ir didelė meilė Die
vui visus suvienijo. Prelegentas pasi
genda patriotinio auklėjimo šian
dieninėje Lietuvoje. Todėl kyla klau
simas, ar esant reikalui atsiras kas 
gins Lietuvą, ar turėsime Vasario 
16-osios, Sausio 13-os ir Kovo 11-
osios gynėjų? Prisiminė „Baltijos 
kelią", kur tūkstančiai susikibusių 
rankų parodė okupantui, kad trys 
valstybės siekia laisvės. 

Žvelgiant į praėjusius įvykius ir 
tikint Dievu, kaip tai darė partiza
nai, Sibiro kaliniai, atrodo, kad Lie
tuvoje dar yra patriotų, kuriems lais
vė brangesnė už turtus. „Vardan tos 
Lietuvos, vienybė težydi", — baigė 
savo pranešimą laisvės kovų dalyvis, 
buvęs part izanas P. Vaičekauskas. 

Meninę programą atliko kanklių 
ansamblis „Gabija", vadovė Genė 
Razumienė ir skaitovė Svajonė Ke
relytė. Ansamblis, pritariant kan
klėms, skudučiams bei skrabalams 
atliko liaudies dainų kompoziciją, o 
Svajonė Kerelytė jausmingai padek
lamavo eilėraščius: „Tėviškė", „Pro
tėvių žemė", „Vasario 16". Smagu, 
kai programoje dalyvauja jaunimas, 
kad aukoja savo laiką lietuviškos 
dainos ir muzikos garsinimui. 

Paminėj imas buvo užbaigtas 
taut ine da ina „Lietuva, brangi", 
kurią dainavo visi. Klausantis šios 
dainos, veiduose galėjai pastebėti 
džiaugsmą ir meilę Lietuvai. 

Valdybos pirmininkė dėkojo da
lyviams ir talkininkėms: Albinai Ra
manauskienei, Nijolei Kaveckienei, 
Edvardui ir Anelei Pociams ir vi
soms Moterų klubo narėms už mais
to paruošimą, nuoširdžią padėką iš
reiškė programos atlikėjams, prane
šėjui P. Vaičekauskui, tarybos pirmi
ninkui V. Momkui. Programos daly
viams buvo įteiktos puokštės gėlių. 

A n t a n a s P a u / u o l i s 
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DAUG DIRBTI IR MAŽIAU 
VALGYTI 

Pasaulio moksl in inkai geron-
tologai priėjo prie neginčijamos išva
dos: jau dabar žmonės gali gyventi 
vidutiniškai 120 metų. Ir tai nėra 
maksimali riba. 

Biblijoje pasakyta , kad vienas 
Adomo vaikaitis gyveno 365 metus, o 
pats visos žmonių giminės protėvis 
mirė, sulaukęs 530 metų. Jo žmona 
Ieva pasimirė šiek t iek anksčiau, nes 
apniko ligos. Garsusis Nojus, mirda
mas buvo 950 metų, o jo senelis dar 
vyresnis — 969 metų. Aristotelis 
mini žynį Epimenidą, gyvenusį 300 
metų. 

Amžius n e d a r o į takos 
charakter iu i 

Jeigu valstybė rūpinasi sveiku 
savo piliečių gyvenimo būdu, didėja 
ir jų amžiaus vidurkis . Pavyzdžiui 
JAV 1900-aisiais j is sudarė tik 47 
metus, o dabar j au yra 79 metai. Sa
vaime tai neatėjo: buvo gerinamos 
sanitarinės sąlygos, mityba, svei
katos apsaugos s is tema. 

Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, žmonių ilgaamžišku
mas daugiausia priklauso nuo pačios 
asmenybės, taigi — nuo kiekvieno 
mūsų pačių! Sta t is t ika įtikinamai 
įrodo: 89 procentai žmonių, sulau
kusių šimto ir daugiau metų, ne
rūko; 70 procentų — nevartoja alko
holio. Bet šie du dalykai tikrai nėra 
vieninteliai i lgaamžiškumui talki
ninkaujantys veiksniai. 

Žinoma, senti y ra neišvengiama. 
Skeptikai netgi niūriai juokauja, kad 
senti pradedame vos užgimę. Tuščia 
jų, tų skeptikų, juolab kad j iems, 
kaip ir visiems kit iems, neapsako
mai norisi kuo ilgiau nesusenti, ta i 
yra maksimaliai sulėtinti senatvės 
artėjimą. Išvengti šio proceso negali
ma, bet nutolinti — įmanoma. 

Kad supras tume, kaip tai daryti , 
pažvelkime į „savo vidų". Kas vyksta 
senstančiame organizme? 

Po 80 m e t ų ž m o g u s 
nebe s e n s t a 

Nuo 40 metų kūnas sudegina 
120 kolorijų per dieną mažiau, negu 
sudegindavo t r i sdeš imtmet i s . Va
dinasi, darosi sunkiau kontroliuoti 
savo svorį. 

Nuo 50 metų, kai išnyksta orga
nizmo dauginimosi funkcija, padidė
ja širdies ligų rizika. Pavojingesnės 
tampa įvairios infekcijos, nes 90-95 
proc. sumažėja skydliaukės, atlie
kančios lemiamą imuninės sistemos 
vaidmenį, apimtis. 

Nuo 60 metų nebe taip efekty
viai pradeda veikti kasa, padidėja 
cukraus kiekis kraujyje — ats i randa 
diabeto grėsmė. Sunk iau veikia 
sąnariai, silpsta k lausa . 

Nuo 70 metų ar ter inis krau
jospūdis padidėja 25 proc , palyginti 
su 20-mečių žmonių, sulėtėja reakci
ja, pamažu nustoja veikti liaukos, 
išskiriančios prakaitą, todėl padidė
ja infarkto rizika. 

Sulaukusiems 80 metų žmo
nėms, ypač moterims padidėja kaulų 
lūžių pavojus, maždaug 25 proc. su
lėtėja pulsas, bet pagyvėja kraujotaka. 

Tačiau labai svarbu kas kita: as
mens būdo savybių amžius nepa
keičia. Kitaip t a r i a n t , keistuolis 
aš tuoniasdeš imtmet is išlaiko tas 
pačias keistenybes, kokiomis pasi
žymėjo ir būdamas trisdešimtmetis 

Senatvinis marazmas, apie kurį taip 
daug kalbama, iš tikrųjų „apsėda" 
tik 10 procentų žmonių, o proto galių 
susilpnėjimą daugiausia sukelia 
asmens sveikatos sutrikimai. Labai 
daug reikšmės turi ir gyvenimo būdo 
pokyčiai, kai buvęs aktyvus, smalsus 
žmogus mano, kad jo smegenims ir 
kūnui reikia kuo daugiau poilsio. 

Jokia naujiena, kad sąnariai 
„aptingsta", o raumenys ima nykti, 
kai jų nenaudojame. Bet tai juk bū
dinga ne vien senyvam amžiui. Ne
rangus ir suglebęs gali būti ir jaunas 
žmogus. Taigi ir po aštuoniasde
šimties žmogaus charakteris nesi
keičia, o gyvenimo būdas daugiausia 
priklauso nuo paties asmens. 

Nemirt ingumas prasideda 
nuo 80-ies 

Harvard mokslininkų grupės 
universitete tyrusio senėjimo proble
mas, padarytos išvados labai smar
kiai skyrėsi nuo įsigalėjusių nuo
monių. Todėl mokslininkams teko 
atlikti dar penkis įvairius tikrini
mus, kad įtikintų oponentus gautų 
rezultatų teisingumu. O jie iš tiesų 
nustebino: tik 20-30 proc. vyresnių 
kaip 70 metų žmonių patiria širdies 
ligų simptomų. 50 procentų tokio 
amžiaus žmonių nemiršta nuo šir
dies senėjimo ir faktiškai gali elgtis 
kaip dvidešimtmečiai. 

Žinoma, sveikata ir ilgaamžiš
kumas daug priklauso nuo pavel
dimumo. Tačiau ir pats žmogus gali 
pasistengti ženkliai pailginti savo 
amžių. Pavyzdžiui, Amerikoje nuo 
1950 iki 1990 metų 50 proc. su
mažėjo mirčių nuo širdies ligų dėl 
gyvenimo būdo pokyčių, kai pradėta 
vartoti mažiau riebalų ir didinti fi
zinį aktyvumą. 

Dar fantastiškesnė išvada buvo 
tai , kad faktiškai nuo 15 metų 
prasidedantys senėjimo procesai 
žmogui sulaukus aštuoniasdešimties 
metų toliau nebeprogresuoja. Taigi, 
teoriškai žmogus tampa nemirtin
gas! O tai reiškia, kad tie, kurie su
gebės save deramai sudrausminti ir 
pripažins tik sveiką gyvenseną, 
galės gyventi savo malonumui neri
botą laiką... 

A l k a n a v iš ta gyvena i lgiau 

Dera paminėti dar vieną labai 
svarbią aplinkybę: stebėjimai paro
dė, kad tie, kurie sulaukė gilios se
natvės, labai anksti išmoko savo 
gyvenime apeiti įtampas, stengėsi 
nesijaudinti dėl menkniekių ir 
mokėjo pasijuokti iš savęs. Jie visa
da daug dirbo ir niekada nepersival-
gydavo! 

Eksperimentai su gyvūnais irgi 
labai įtikinamai patvirtina rekomen
dacijas riboti maistą; šiaip paprasta 
višta gyvena nuo 4 iki 6 metų, o bado 
dieta jos amžių pailgina iki 18 metų. 
Daugelis mokslininkų rimtai sako, 
kad aštuoniasdešimtmetis žmogus 
— tai organizmas, einantis į savo 
suklestėjimą. Tad jeigu žmogus bręs
ta iki dvidešimties metų, tai, pagal 
visus mokslo kanonus, jam yra pri
valu gyventi nuo 140 iki 280 metų! 
Turbūt ne veltui išmintingasis 
Goethe, sykį sužinojęs apie savo 
draugo mirtį, sušuko: „Koks silpna-
dvasiškumas — numirti nesulaukus 
80 metu'" 

„Klaipėda" 

„Ir tada metai, tartum indas 
Subyrės be ženklo palengva. 
Tavo siela šukėse suspindus 
Ir be žemės kūno bus gyva". 

B. Brazdžionis 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Af A 

VYTAUTAS ŠUMSKIS 
Amžinybėn buvo Kūrėjo pašauktas 2001 m. vasar io 23 d. 
Su meile, ilgesiu ir liūdesiu pr is imename s ta iga iškeliavusį 

mums taip brangų sūnų ir brolį. Jo a tminimą min in t šv. Mišios 
bus aukojamos įvairiose šventovėse Amerikoj ir mir t ies dieną 
Vilniaus Katedroje. 

Prisiminkite a.a. Vytautą mintyse ir maldose. 

M a m a N e m i r a 
ir s e s u o D a l i a s u š e i m a 

PADĖKA 
A t A 

ANATOLIJUS ŠLUTAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, brolis mirė 2006 m. sausio 27 d. 

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, SJ , už maldas kop

lyčioje, aukotas šv. Mišias, palydėjimą į amžiną poilsį ir apeigas 
kapinėse. 

Dėkojame Jūra te i Lukminienei ir Algimantui Barniškiui už 
giedojimą šv. Mišių metu. 

Dėkojame Petrui Petručiui, pravedusiam atsisveikinimą 
koplyčioje. Dėkojame giminėms, draugams ir pažįs tamiems, at
silankiusiems atsisveikinti su velioniu koplyčioje i r dalyvavimą 
laidotuvėse. 

Nuoširdžiai dėkojame už paguodos žodžius spaudoje, laiš
kuose ir už gėles, vainikus. 

Reiškiame padėką už aukas šv. Mišioms. 
Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Pe tkus už 

rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą. 

N u l i ū d ę artimieji: žmona Sigita , va ikai Lydija , Loreta, 
Vygintas , sesuo Dal ia ir j ų še imos . 
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AVANGARDO SPEKTAKLIS 
GIMTADIENIUI 

Menininkė Yoko Ono, kuri ge
riausiai žinoma kaip John Lennon 
našlė, savo 73-iojo gimtadienio proga 
Paryžiuje surengė avangardo spek
taklį. Yoko Ono vakaro, kurį ji skyrė 
taikai bei meilei ir Antrojo pasau
linio karo metais ant Hiroshima bei 
Nagasaki numestų atominių bombų 
aukoms, metu skambėjo „gyva" mu
zika ir atonalus triukšmas, turėjęs 
simbolizuoti smurto siaubą, be to, 
vyko meno akcija ir buvo demons
truojama vaizdo medžiaga. Pasi
žiūrėti spektaklio, kuris buvo vadi
namas „susitikimu su plačiausia 
visuomene", į teatrą „Chatelet" atėjo 
2,000 žmonių, kuriems už bilietą 
teko mokėti tik po penkis eurus. 

70 minučių trukusiame spektak
lyje motinai būgnais ir gitara pritarė 
vienintelis jo> ir J. Lennon vaikas 

Sean Lennon, o filmų režisierius ir 
muzikantas Vincent Galio grojo 
gitara bei klavišiniais. Ši trijule per
nai panašų spektaklį surengė new 
York eksperimentinės muzikos klu
be „Tonic". 

Paryžiuje Y. Ono vakarą baigė 
paprašydama žiūrovų uždegti iš 
anksto išdalytus žibintuvėlius, ir jų 
spinduliais ore išrašyti užrašus „Aš 
tave myliu". „Nenustokite siuntė 
šios žinios visam pasauliui ir visa
tai", — sakoma jos tekste, skirtame 
šiam renginiui. 

Pasibaigus spektakliui S. Len
non priklaupė prieš savo motiną ir 
įteikė jai baltų lelijų puokštę, o 
paskui kartu su žiūrovais sudainavo 
jai „Laimingo gimtadienio". 

AFP/BNS 
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• Mažosios L i e t u v o s l i e tuv ių 
draugija Čikagoje vasario 25 d., šeš
tadienį, 6 vai. v. maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių.Šiupinį" Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. Meninę programą 
atliks solistai Nida Grigalavičiūtė ir 
Algimantas Barniškis. Akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. Bus vaka
rienė, šokiai, gros A. Barniškio gru
pė. Stalus prašome užsisakyti iš 
anksto tel. 630-969-1316 (Ramūnas 
Buntinas). 

•Prof . dr. Vytauto J. Černiaus 
knygos „Žmogaus vystymosi kelias" 
sutiktuves PLC Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127th St., Lemont, IL, 
įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 
-12:30 vai. p.p. Po trumpos progra
mos bus laiko pasisvečiuoti. Kvie
čiame visus dalyvauti. 

• J A V LB Waukegan-Lake Coun-
ty apylinkės bendruomenė vasario 
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minėjimą, 
kuris vyks Greenbelt Cultural Cen-
ter, 1215 Green Bay Rd., North Chi
cago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV 
LB Krašto tarybos narys Gediminas 
Damašius. Meninėje programoje da
lyvaus jauna pianistė iš Lietuvos 
Sondrita Beinarytė ir Gedimino litu
anistinės mokyklos moksleiviai. Po 
minėjimo vyks Šeimos šventė. Minė
jimo metu bus telkiamos aukos JAV 
LB Krašto valdybos veiklai paremti. 
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. 

• C i c e r o LB valdyba ir Cicero 
ALTo skyrius vasario 26 d., sekma
dienį, ruošia Vasario 16-osios — 
Nepriklausomybės dienos ir Kovo 
11-osios — Nepriklausomybės atkū
rimo dienos minėjimą. Minėjimas 
prasidės 9 vai. r. šv. Mišiomis Šv. 
Antano bažnyčioje. Po šv. Mišių visi 
rinksimės parapijos salėje. Pagrin
dinę kalbą pasakys LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius. Meninę programą atliks 
Alfonso Seniūno muzikinis vienetas. 
Rengėjai maloniai kviečia visus 
lietuvius iš Cicero ir jo priemiesčių 
gausiai dalyvauti. 

• V a s a r i o 26 d., sekmadieni, 12 
vai. p.p. Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 43-ia 
gatvė, ruošiamas Užgavėnių pasi
linksminimas. Šokiams gros Algi
mantas Barniškis, veiks baras, lote
rija, bus skanus lietuviškas maistas. 
Visi kviečiami. 

• L e m o n t o apyl inkės valdyba ir 
Soc. reikalų skyrius praneša, kad 
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai. 
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje World Relief DuPage 
įstaigos atstovai kalbės apie 
pasiruošimą Amerikos pilietybei 
gauti ir kitais imigraciniais klausi
mais. Kviečiame visus, ypač naujai 
atvykusius į šį kraštą, dalyvauti 
šiame susitikime. 

• Kviečiame v i sus vasario 28 d. 
4 vai. p.p. į Užgavėnių blynų popietę 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Skanūs blynai ir nuotaikinga S. 
Jagminienės muzika! 

• Kovo 3 d., penktadienį , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636 įvyks Algimanto Ke-
zio ir Eugenijaus Krukovskio foto
grafijos parodos ,,2K2" atidarymas. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

• J a u penkiol ika metų Šv. Ka
zimiero kongregacijos seserys mel
džiasi, kad Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Kovo 4 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seserų koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, IL, bus 
aukojamos šv. Mišios už kongre
gacijos įsteigėją Mariją Kaupaitę. 
Taip pat visą kovo mėn. bus mel
džiamasi už seserų globėją šv. Ka
zimierą. Po šv. Mišių pasivaišinsime 
ir pabendrausime. Kviečiame visus 
atvykti. Tel. pasiteiravimui: 773-
776-1324. 

• Pavasar inė mugė Jaunimo 
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai 
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę. 

• L i e t u v i u fondo pilnateisiai na
riai yra kviečiami siūlyti LF Nomi
nacijų komisijai kandidatus į LF 
Direktorių tarybą ir Kontrolės ko
misiją iki 2006 m. kovo 4 d., pasiun-
čiant kandidato/ės vardą, pavardę, 
adresą, telefono nr., trumpą biog
rafiją ir paaiškinimą apie kandidato 
kvalifikacijas bei visuomeninę pa
tirt į ir raštišką kandidato sutikimą. 
Kandidatais gali būti pilnateisiai LF 
nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu, 
faksu ar e-paštu siųsti: Lithuanian 
Foundation, LF Nominacijų komisi
ja, 14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. Faksas: 
630-257-1647, e-paštas: admin@lith-
fund.org 

• A t e i t i n i n k ų namų narių meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 5 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal. 
J . Matulaičio misijoje bus auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Ateitininkų namų narius ir 
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti. 

• K o v o 5 d., sekmadieni, PLC 
Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo 
tarybos organizuojama lituanistinių 
mokyklų mokytojų konferencija. 
Paskaitas skaitys prof. dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun ir mokytoja Rita 
Venclovienė. Konferencija prasidės 
9 vai. r. šv. Mišiomis Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčio
je. 10 vai. r. Bočių menėje prasidės 
konferencija. Kviečiame visus litu-
anistinų mokyklų mokytojus ir tuos, 
kuriems rūpi švietimo reikalai gau
siai dalyvauti. 

• Ketvirtojo „Lietuvių balso" 
literatūrinio konkurso, kurio tema 
buvo „Branginkime lietuvių tautos 
dvasines vertybes", vertinimo ko
misijos nutarimu premijos paskirtos 
trims konkurso dalyviams iš Lie
tuvos. Tai Kaune, Klaipėdoje ir Vil
niuje gyvenantys kūrėjai. Konkurso 
mecenatas — dr. Jonas Adomavi
čius. Vertinimo komisiją sudarė: 
Alfredas Gusčius, Anatolijus Kairys, 
Stasė Petersonienė, Bronius Raguo
tis, Vytautas Volertas. Konkursas 
buvo paskelbtas Lietuvos valstybės 
15 metų Nepriklausomybės atkūri
mo sukakties proga. Premijų įteiki
mas įvyks minint šešioliktąją Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
šventę kovo 12 d. 4 vai. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje iškilmingos 
vakarienės metu. Vietas galite už
sisakyti paskambinę tel. 773-776-

Kviečiame į tekstilininkės 
I N O S i>nsisroR.TiEisnĖ:s 

skiautiniu parodą 
„ D y k s n i s p r i e c l y k s n i o * ' 

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th Street, Lemont, I L, 

2006 m. kovo 4-26 dienomis. 
Parodos atidarymas šeštadienį, kovo 4 d., 6-9 vai. v. 

Nijolė Nausėd ienė , H o m e r Glen, IL, ne tik atnaujino „Draugo" 
prenumeratą, bet kar tu a t s iun tė ir 80 dol. auką. Dėkojame už dosnumą! 

V. Rakauskas iš M e l r o s e Park, IL, a tnaujindamas ,,Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė dar 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Vytautas Burkūnas , Webster , NY, savo a t a tėvo Antano Burkūno 
vardu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Užjaučiame dėl tėvo mirties ir 
dėkojame už auką. 

Dr. Nora Suginta i tė , West Bloomfle ld , MI, a ts iuntė „Draugui" 
100 dol. auką. Neseniai „Drauge" buvo ilgas pasikalbėjimas su šia gabia, 
talentinga mokslininke, sus ipra tus ia l ietuvaite. Džiaugiamės, kad ji 
supranta lietuviškos spaudos svarbą ir ją remia. Dėkojame už auką, 
linkėdami sėkmės. 

Wanda Gvildys, Lis le , IL už „Draugo" išleistą kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Labai ačiū. 

Magdalena B r a ž ė n a s , Ormond B e a c h , FL, parėmė „Draugo" lei
dybą 50 dol. auka. Širdingai dėkui. 

Adam Jocas , Los A n g e l e s , C A, a ts iuntė „Draugui" dosnią 100 dol. 
auką. Labai dėkui! 

Vaclovas Jakov ickas , P a l o s Hil ls , IL, kar tu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Esame dėkingi. 

J. Palshis , Palos Hi l l s , IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą ir dar 
pridėjo 50 dol. auką. Dėkojame! 

3399 („Lietuvių balso" redakcija). 
Kaina — 35 dol. asmeniui. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti būsi
moje premijų įteikimo šventėje. 

• Č i k a g o s l ietuvių o p e r o s prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30 
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos 
auditorijoje, 2401 S. Austin Boule-
vard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto 
Klovos operą „Pilėnai" gal ima įsigy
ti „Seklyčioje", 2711 W. 71st Street , 
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bilie
tai parduodami pi rmadienia is — 
ketvirtadieniais nuo 9 vai. r iki 4 
vai. p.p. ir šeštadienį nuo 10 vai.r. 
iki 2 vai. p.p. Penktadieniais bilietai 
nebus pardavinėjami. Užsakymus 
raštu prašome siųsti L i t h u a n i a n 
Opera ofChicago, Inc., 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629, tel. 773-
925-6193. B;!;«>tu kainos nuo 25 iki 
50 dol. Asmenys aukoję 250 dol. 
•raus 2 bi'aot'j- ; operos sprktaki ; ;r 2 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
^mokėjimais ir prieinamais 

nuošimčiais. Kreipkitės \ 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

pakvietimus į pokylį. Aukoję 150 
dol. — po vieną bilietą į spektaklį ir 
į pokylį. 

• ATITAISYMAS. Teč iad ien io , 
vasario 22 d., laikraščio skelbimų 
skyriuje, skelbiant apie Valterio 
Bendiko išėjimą Anapilin, įsivėlė 
klaida Mirusiojo pavardė yra V. 
BendilEM parašyta — Bendikis). 
Atsiprašoma oz apmaadz.a kia;da 

http://fund.org

