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Rusija bando izol iuoti Baltijos valstybes 

Politologas Česlovas Laurinavičius 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — Ru
sija, demonstruodama ypatingą pa
lankumą Vidurio Europai, taip ban
do nustumti į nuošalę aktyviai besi-

Algi rdo Saba l i ausko (ELTA) nuotr. 

reiškiančias Baltijos šalis ir Lenkiją, 
mano politologai. 

Šią savaitę Čekijoje ir Vengrijoje 
viešintis Rusijos prezidentas Vladi- būtų veiksminga, jei Lietuva ir vėl 

mir Putin Budapešte pareiškė ap
gailestaująs ir jaučiąs „moralinę at
sakomybę" už 1956 metų įvykius, 
kuomet Sovietų Sąjungos armija 
įžengė malšinti čia kilusio demokra
tinio sukilimo. 

Tuo tarpu Rusija iki šiol atsisa
ko pasmerkti Baltijos šalių sovieti
nės okupacijos faktą, o V. Putin ta
pus Rusijos prezidentu, pradėta 
teigti, esą Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacija ir aneksija buvo sava
noriškas prisijungimas prie Sovietų 
Sąjungos. 

Lietuvos politologai teigia ne
maną, kad šiuo metu šaliai reikėtų 
garsiai priminti didžiajai kaimynei 
apie okupaciją ir siūlo verčiau pa
mąstyti, kaip reikia elgtis, kai atsi
prašydama buvusio socialistinio blo
ko valstybių už Sovietų Sąjungos 
padarytas skriaudas, jos teisių perė
mėja — Rusija taip gerina santykius 
su šiomis šalimis bei tuo pačiu ban
do izoliuoti Baltijos šalis bei Lenkiją 
nuo likusios Europos. 

Politologas ir istorikas Česlovas 
Laurinavičius teigė nemanantis , jog 

„Vokelių" tvarkos krit ikė jaučia 
V. Uspaskicho ranką 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 
„Krekenavos agrofirmos" darbuoto
ja, viešai prabilusi apie vokeliuose 
nelegaliai mokamus atlyginimus, 
įtaria, jog su šia įmone susijęs val
dantis Darbo partijos (DP) vadovas 
Viktoras Uspaskichas pasistengė, 
kad iš anksto paskelbta televizijos 
laida apie tai neišeitų į eterį. 

Televizijos atstovai teigia, kad 
laida neparodyta dėl techninių kliū
čių. 

„Mažo žmogaus kova prieš di
delį žmogų", — taip dar sekmadienį 
ir pirmadienį buvo skelbiama antra

dienį turėjusi pasirodyti LNK laidos 
„SOS pagalba" tema. 

Tačiau LNK televizija antradie
nį neparodė žadėto „išskirtinio in
terviu" su Danute Budrevičiene apie 
vokelius „Krekenavos agrofirmoje", 
taip pat ir skelbtos V. Uspaskicho 
versijos apie tai . 

TV žiūrovai išvydo pasakojimą 
kita tema, o kodėl nebuvo parodytas 
anonsuotasis siužetas, LNK antra
dienį nepaaiškino. 

Apie tai , jog laida apie darbuoto
jų ir darbdavių konfliktą V. Uspaski
cho valdomoje Nukel ta \ 6 psl . 

P. Kuris sieks antros kadencijos 
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — Vy

riausybė trečiadienį nutarė prašyti 
Seimą pritarti siūlymui garsų Lie
tuvos teisininką Praną Kūrį skirti į 
Europos Bendrijų Teisingumo Teis
mo teisėjus antrajai kadencijai. 

Tbks prašymas ir siūlymas rei
kalingas pagal numatytas teisines 
procedūras. Vyriausybė jau yra ga
vusi šalies prezidento pritarimą dėl 
P. Kūrio kandidatūros. 

Gavus ir Seimo pritarimą, P. 
Kūris būtų skiriamas antrai kaden
cijai. 

Vyriausybė 2004 metų vasarį 
pateikė P. Kūrio kandidatūrą į Euro
pos Bendrijų Teisingumo Teismo tei
sėjus, ir jis Europos Sąjungos teisės 
aktų nustatyta tvarka buvo paskir-

Pranas Kūris 
Eltos nuotr. 

tas į šias pareigas. 
Atsižvelgiant į tai, kad P. Kūrio 

kadencija baigsis spalio 6 dieną, 
Lietuva turi pateikti teisėjo kandi
datūrą į Europos Bendrijų Teisingu
mo Teismą. 

Išlaisvinti 
G. Pet r iko 
nepavyko 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — Ad
vokato Kazimiero Motiekos pastan
gos išlaisvinti JAV kalėjime įkalintą 
buvusį EBSW prezidentą Gintarą 
Petriką baigėsi nesėkme — Vilniaus 
2-osios apylinkės teismas nesutiko 
su argumentais, kad lietuvis Ameri
koje yra įkalintas neteisėtai, ir at
metė skundą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", tuo metu, kai buvo priimta ši 
nutartis, kaunietis G. Petrikas JAV 
kalėjime buvo praleidęs daugiau 
kaip 21 mėnesį. 

Tuo ta rpu Lietuvos įstatymai 
draudžia įtariamąjį iki teismo lai
kyti ilgiau kaip 18 mėnesių. 

Nors ši Vilniaus antrojo apylin
kės teismo nutartis yra galutinė ir 
neskundžiamą, G. Petriko gynėjas 
nenuleidžia rankų. Advokatas ren
gia dokumentus Europos žmogaus 
teisių teismui Strasbourg. Vienas 
pagrindinių būsimo skundo argu
mentų turėtų būti neteisėtas įkalini
mas iki teismo. 

Kovoti dėl G. Petriko išlaisvini
mo K Motieka pradėjo dar praėjusių 
metų pabaigoje. Tada advokatas 
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir 
prašė iš kalėjimo paleisti G. Petriką, 
nes jis yra įkalintas daugiau kaip 18 
mėnesių. Advokatas atmetė proku
rorų argumentus, kad G. Petriko su
ėmimo terminai skiriami ne pagal 
Lietuvos, o pagal JAV įstatymus. 

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

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

primintų apie okupacijos faktą. 
„Aš abejoju ar ta i būtų veiks

minga, kaip tik — priešingai. Veng
rai šito nereikalavo ir jie šiuo atveju 
pasiekė daugiau. Jų politika Rusijos 
atžvilgiu yra žymiai santūresnė nei 
mūsų. Bet ir jų sąlytis su Rusija vi
sai kitoks nei mūsų. Vienareikšmiš
ko atsakymo nėra", — kalbėjo jis. 

C. Laurinavičiui pritaria ir Vil
niaus universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto 
direktorius Nuke l ta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Imigrantai anuomet ir 
dabar. 
Kalbos kertelėn 
pažvelgus. 
2006-ieji, Jaunimo 
stovyklų metai. 
Renginių kalendorius. 
Lietuviški filmai per ATV. 
Sodraus balso bosas 
„Pilėnų" operoje. 
Užgavėnės Balzeko liet. 
kultūros muziejuje. 
Lietuviškų mokyklų 
mokytojų konferencija. 
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CAPE CORAL/FORT MYERS/NAPLES, FL 
— — — - — . - . - • • — . . - - . — — i . 

LINKSMAS PASIBUVIMAS 
Šiemet JAV LB Cape Coral/Fort 

Myers/Naples apylinkėje net klausi
mo nekilo, kaip švęsti Vasario 16-
ąją-

— Kaip ir pernai, — sakė visi, 
kurių tik paklausėme. 

— Su sportinėmis varžybomis, 
— kažkas patikslino, — tegu tai 
tampa mūsų tradicija. 

O čia dar jaunimas, vadovauja
mas Linos Gedvilaitės, ėmė burtis 
bendrai veiklai. 

— Duosime kaulus seniams, — 
draugiškai juokavo. 

- — Varžybas vaikams gali orga
nizuoti Ieva, — kažkas pasiūlė. 

Ieva Baužaitė neprieštaravo, o 
Vaclovas Bartkevičius pasižadėjo 
teisėjauti suaugusiųjų krepšiniui. 

Bet šventė prasidėjo visai ne 
varžybomis. Aidint širdžiai mielai 
lietuviškai melodijai, su degančiomis 
žvakelėmis rankose, suėjo „Ąžuoliu
ko" lituanistinės mokyklos mokiniai. 
Eilės apie Lietuvą, ir vaikai j au šoka 
pasveikinimo šokį — „Kepurinę". Šį
kart j au daug drąsiau, nes šokti 
dabar vaikus moko tikra šokių mo
kytoja, Gražina Ignatjeva. 

O tada vyresniųjų mokinių pa
ruoštas montažas, skirtas Nepri
klausomybės dienai paminėti. Dar 
nedrąsiai skamba Ievos Girdvai-
nytės, Dovilės Stiegaitės, Gedimino 
Bulotos ir Mindaugo Balčiūno bal
sai, bet salėje staiga įsivyrauja 
mirtina tyla. Visiems norisi pak
lausyti gražių eilių apie tėvynę ir 
prisiminti Lietuvos istoriją. Tegu tai 
tik nedidelės ištraukos, bet primena
mi patys svarbiausi momentai, ir tai 
daug geriau, įdomiau ir naudingiau, 
nei būtų skaitomas ilgas ir, atleis
kite, dažnai nuobodokas praneši
mas. Tad nelabai tenusiminėme, kad 
mūsų apylinkės taip ir nepasiekė 
vokas su visa pažadėta medžiaga 
Vasario 16^ajai, tik gaila buvo, kad 
šventės metu negalėjome priimti 
rezoliucijos, nes jos tekstas internete 
buvo tik anglų kalba, o dauguma 
mūsų žmonių šios kalbos dar tik 
mokosi. Be to, mūsų bendruomenėje 
renginiai vyksta tik lietuvių kalba, 
ir angliškai skaitomo rezoliucijos 
teksto žmonės būtų tiesiog nesu
pratę. Tiesa, viena siunta mus vis 
tik pasiekė — visi labai džiaugėsi 

nauju ir labai gražiu plakatu, kurį 
galėsime naudoti visuose savo 
renginiuose. Džiugino ir kita siunto
je buvusi medžiaga. 

O šventė tęsiasi... 
Skamba Lietuvos himnas. Svei

kinimai Vasario 16-osios ir artė
jančios Kovo 11-osios proga. O tada 
mokyklos vedėja Inga Balčiūnienė 
susirinkusius informuoja, kad mo
kykla šiek tiek anksčiau iš JAV LB 

Cape Coral/Naples/Fort Myers, FL, lietuviškos „Ąžuoliuko" mokyklos mokiniai 
Vasario 16-osios šventėje. 

Cape Coral/Naples/Fort Myers LB 
apylinkės pirmininkė Danutė Balčiū
nienė ir kiti svečiai apylinkės ruoštoje 
Vasario 16-osios šventėje. 

Švietimo tarybos, o dabar ir iš Lie
tuvių fondo gavo taip reikalingą 
paramą — po 500 dolerių. Perskaito 
Lietuvos Respublikos švietimo mi
nistro R. Motuzos kalėdinį sveiki-
nijną, su kuriuo anksčiau nebuvo 
progos supažindinti. 

Valdybos narė Zita Siderienė 
informuoja apie atnaujinamas lietu
viškas Mišias. Kadangi visi susi
renkame ne taip jau dažnai, pakal
bėjome ir apie artėjančius rinkimus 
į JAV LB Krašto Tarybą, ir apie bū
simus kandidatus, kol mūsų nenu
traukė kvietimas krepšinio, kvadra
to varžyboms bei kitiems links
miems žaidimams, taip pat vaišėms. 

Dabar jau apie 80 susirinku
siųjų, kuriuos kruopščiai suregistra
vo Giedrė Avellino su pagalbinin
kėmis, pasiskirstė kas sau: vieni 
grūmėsi sporto aikštynuose, kiti 
j iems plojo, treti sušoko atsigaivinti 
į čia pat esantį baseiną, o didesnė 
dalis liko salėje — vaišinosi, klau
sėsi lietuviškos muzikos, šoko, kartu 
vis dar diskutavo įvairiais, Lietuvių 

-- -— — PALM BEACH, Ft 
— . _ — • „ • i • . 1 

EKSKURSIJA į MUZIEJŲ 
Po neįprastai šaltų Floridai 

dienų, vasario 11-oji nušvito skais
čiais saulės spinduliais, oro tempe
ratūra pakilo aukštyn, tarsi Dievas 
pasiuntė signalą, kad šiandien 
mums reikia gero oro. 

Lietuvių kultūros muziejaus va
dovybė su rūpesčiu varė automobi
lius į seną Lake Worth miesto mu
ziejų, kuriame turim įkurtą lietuvių 
kultūros skyrių. O ten šiandien pir
mą kartą jaunosios ateivių kartos or
ganizacija „Saulėtas krantas" , su 
garbės konsulo Stanley Balzeko pa
rama, įkurta lituanistinė mokyklėlė 
suruošė ekskursiją. 

Vyresniajai kartai atrodo, kad 
buvo taip neseniai, kai Lietuva buvo 
ištrinta iš pasaulio žemėlapio, o už 
lietuvių kul tūros buvimą reikėjo 
kovoti ir aiškinti iki nuraudimo. 
Mums buvo taip svarbu, kaip savi
garbą išlaikyti ir kiek galima 
paskleisti savo kultūros buvimą šia
pus Atlanto, kad laisvam pasauly jis 
nebūtų palaidotas ir pasmerktas 
nežiniai. 

Lietuvių kult. valdybos svajonės 
savo kultūros atžvilgiu keitėsi. Pir
miausia buvo svajone {kurti savo 
kultūros ekspozicija, po to išgarsinti 

ir išlaikyti, o didžioji svajonė per
leisti kultūros palikimą jaunajai 
lietuvių kartai — tęstinumui. 

Šiandien paaiškėjo, kad svajo
nės pildosi tik tokiu atveju, kai mes 
jas turim! 

Lituanistinės mokyklėlės moky
tojos Renata Armalaitė ir Vida Tom-
kevičienė su 10 mokinukų ir jų tė
veliais, jaunimo organizacijos atsto
vės Jolita Dromantaitė, Jūratė Meis-
ter, kviestiniai svečiai, LB atstovai 
Dalia ir Algis Augūnai, dar L. K. mu
ziejaus vadovybė, pripildė lietuvių 
ekspozicijos patalpas. 

Tik apžiūrėjus eksponatus, po 
trumpo vald. pirm. sveikinimo žo
džių, įsiviešpatavo tyla, sugiedotas 
Lietuvos himnas, visi buvo dėmesin
gi, po to Elena Damijonaitienė aiški
no apie liaudies meną ir gintarą. 
Apie didingą Lietuvos istoriją kal
bėjo jaun. kartos atstovė dr. Andreja 
Zotovaitė. O kai už kiekvieną atsa
kytą klausimą mokiniai galėjo pasi
rinkti po dovanėlę, „entuziazmas" 
istorijai pakilo iki džiaugsmo. Atro
dė, kad klausimų dar galėtų būti 
daugiau' 

Dalyviai taip pat dėmesingai iš
klausė Rimgailes Zotovienes aiškini

mo apie audinius bei lietuvių kūry
bingumą ir Povilo Manomaičio įdo
mią kalbą, kad galima būti lietuviu 
ir amerikiečiu. 

Jaunimo atstovių, po ekspozici
jos pristatymo, kiekvienam valdybos 
nariui padovanotos raudonos rožės 
su šiltais dėkingumo žodžiais, mums 
reiškė meilę, kurios mes net nesiti-
kėjom. Meilę — už išsaugotą savos 
kultūros palikimą ir gal už meilę, 
kurios jiems trūksta šiame svetin
game, bet svetimame krašte, kurią 
jie pajuto iš mūsų — vyresniųjų per
duotą per mūsų kultūrą. 

Kitai ekskursijos daliai greitai 
susėdom į savus automobilius ir 
atsiradom parke prie įlankos, kur 
mus pasitiko dr. Andrea su piknikui 
pritaikytom vaišėm. 

Tai buvo išskirtina diena, kai 
trys generacijos draugiškai kalbėjo, 
gaivinosi šviežiu atlanto oru. Pra
dingo 2-rųjų ir 3-čiųjų „bangų" skir
tumai, įsiviešpatavo taiki sielų ra
mybė. Mokinukai skraidino jiems 
padovanotus aitvarus, tėveliai džiau
gėsi gražia šeštadienio popiete ir 
maloniai bendravo su vyresniąja 
generacija — savos kultūros išliku
siais „rūpintojėliais". Atsisveikinom 
su viltim, kad jau turim kam galė
sim perduoti savo kultūros lobyną. 

K., /J. 

Bendruomenei rūpimais klausimais. 
Atsirado ir du pirmieji mūsų lietu
viškos apylinkės nariai , panorėję 
Lietuvių Bendruomenei paaukoti po 
100 dolerių. Tai — Diana Striogienė 
ir Antanas A. Balčiūnas. Pasidžiau
giau, o kartu pasidarė ir šiek tiek 
juokinga: paprastai aukoja ne tie, 
kurie daugiausia turi, dažnai moky
tojauja ne tie, kurie tu r i t am 
išsilavinimą, ir į laikraščius rašo ne 
profesionalai, ir t.t. Viskas laikos 
ant entuziastų pečių. Ant tų, kurie 
nuoširdžiai ir be naudos sau nori 
žmonėms gero. Juk net tą simbolinį 
solidarumo mokestį Lietuvių Bend
ruomenei pirmiausia sumoka tie, 
kurie ir taip daug daro, į kuriuos 
visada gali kreiptis pagalbos. Ir nors 
šio rašinio tema kita, negaliu apie 
tai negalvoti. 

O išsismarkavusi šventė rieda į 
pabaigą. Nors ir nugalėjo „Drau
gystė", vis tik kukliais prizais 
apdovanojami laimėtojai ir varžybų 
organizatoriai, žmonės atsisveikina 
ir pamažu skirstosi. Gal paūžtų dar 
ir ilgiau, gal šoktų iki išnaktų, bet 
jau laikas palikti nepigiai kainavu
sias nuomotas patalpas. 

Gaila, labai gaila, kad nėra ga
limybės įsigyti savų patalpų, kur 
galėtume įkurti mūsų lietuviškos 
apylinkės centrą, klubą, kur užtektų 
vietos mokyklai, bibliotekai ir kitai 
lietuviškai veiklai. 

Deja, kol kas apie tai galime tik 
pasvajoti. 

Danutė Ba lč iūn ienė 
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Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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/ / DRAUGO" PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Prieš keletą dienų nemažai „Draugo" prenumeratorių 
gavo anoniminį laišką, kuris šmeižia ir siekia sukompromituoti 
dienraštį „Draugą". įdomu, kad šių laiškų siuntėjo vardas ir 
adresas yra nurodomas: DRAUGAS, 4545 W. 63r d Str., 
Chicago, IL 60629. 

TAI NĖRA TIESA! 
„Draugas" to laiško nerašė ir nesiuntė savo prenumerato

riams. Tai yra žiaurios anoniminio ar anoniminių asmenų pas
tangos pakenkti „Draugui", sudarant vaizdą, tarsi tą laišką 
pasiuntė pats „Draugas". 

Šis nusikaltimas yra federalinio pobūdžio, tad tolimesnę 
eigą tvarkys atitinkamos JAV valdžios įstaigos. Todėl asmenys, 
gavę tokį laišką, yra prašomi persiųsti jį su originaliu voku 
„Draugo" administracijai. Laiškai bus perduoti JAV valdžios 
įstaigai, kuri tiria šį kriminalinį veiksmą. 

„Draugo" leidėjai 

KALBOS KERTELEN 
PAŽVELGUS 

10NAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Bepigu rusams — kas nežino, 
kiek kalbos lobių slypi jų tautoje, 
kiek galimybių jie turi, kai jiems 
prireikia ką nors iškeikti, išdergti, į 
šuns dienas išdėti. Sunkoka būtų 
pasakyti kodėl taip yra — ar jų ste
pių platybėse, ar tautos apstybėje, ar 
nuo sielos gelmėje tiek šiukšlių per 
ilgus amžius prisirinko, kad jie tokia 
keiksmažodžių gausa gali naudotis. 
Kitos Europos tautos, neišskiriant 
nė lietuvių, girdėdamos rusų kalbos 
lobių fonetikos atspalvius, tik pavy
džiai seilę varvinti tesugeba. 

Nebūsime puritonais ir neapsi-
mesime moralistais, nesugebančiais 
dorai žodžio suregzti, kai ateina lai
kas to paties žodžio tik jau ne ki
šenėje paieškoti. Tačiau vis dėlto 
atėjo laikas į tautą kreiptis ir pagal
bos prašyti — kaip mums elgtis, kai 
to žodžio ima ir pritrūksta. Ne keik
tis ar koliotis įsigeidus, o jeigu per 
visus dvidešimt Lietuvių kalbos 
akademinio žodyno tomų to tinkamo 
ir reikalingo žodžio taip ir nesiseka 
atkapstyti... 

Galimas dalykas, jog lietuvių 
kalbos neišsivystymą ir skurdumą 
keiksmažodžių srityje bus nulėmusi 
aukšta jos buities ir kalbos kultūra. 
Įdomu, jog plūdimosi ir koliojimo 
meną istoriškai dažnai stimuliuoda
vo konfliktai tarp tautų — plūstamo 
žodžio nešykštėdavo vieni kitiems 
nei užkariautojai, nei užkariautieji. 
Pavyzdžiui, plačiai žinomas rusiškas 
„matas" į rusų kalbą yra patekęs 
totorių antplūdžio laikais. Įdomu, 
kad totoriško keiksmažodžio šaknų 
esama ir kitose tautose — kartais 
kieno nors adresu išsireiškiamą 
„šuns vaikas!" Antras pavyzdys — 
1940 metais Lietuvą užplūdę rusai 
negalėjo atsistebėti tariamu lietuvių 
kalbos skurdumu. „Jie supykę vie
nas kitą varlėm vadina" — pasakojo 
vienas kitam mūsų išlaisvintojai. 

Rusų kalboje esama nemaža si
nonimų. Sinonimų yra visose pa
saulio kalbose, j ie pagyvina kalbą, 
išplečia jos prasminę sandarą. Mes 

visi tiek buityje, tiek profesinėje 
veikloje, plačiai naudojamės sinoni
mais. Kiekvienas, kas savo kalbė
senoje sugeba išradingai naudotis 
gimtosios kalbos lobiais, kar tais 
netgi įgyja ženklaus pranašumo 
prieš kitus. Tai itin išryškėja mūsų 
laikais, kai įvairiose derybose suge
bėjimas naudotis žodžiu gali nusver
ti net pačią derybų baigtį. 

Neretai sinonimai įvardija 
įvairias reiškinio ar sąvokos gradaci
jas, kurios leidžia tiksliai seikėti 
reikiamą įspūdį. 

Rusų kalboje dažnai vartojami 
du žodžiai įžūliam, begėdiškam, 
akiplėšiškam elgesiui apibūdinti . 
Pirmasis dažniau taikomas neišsi-
auklėjimo atveju (pavyzdžiui, įžūlus 
berniūkštis), antrasis — kai nepaiso
ma jokių moralės normų (įžūlus, 
kaip kiaulė). Įdomu, kad lietuvių 
kalboje tikslių atitikmenų tokioms 
elgesio gradacijoms išreikšti nėra. 

Įdomu, kad šie abu žodžiai į vo
kiečių kalbą verčiami vienodai — 
„frech", „unverschaemt". Sinonimų 
žodyne žodžiui „frech" nurodyta 14 
ati t ikmenų, o žodžiui „unver
schaemt" — 3. Žodžio „frech" sinoni
mai į lietuvių kalbą verčiami: 
stačiokiškas, storžieviškas, įžūlus, 
akiplėšiškas, arogantiškas, išdidus, 
pasipūtęs, neišauklėtas , išdykęs, 
grubus, š iu rkš tus , a t š iaurus . 
„Unverschaemt" verčiamas: įžūlus, 
akiplėšiškas, drąsus, begėdiškas, 
nepadorus, nešvankus , nerangus, 
dramblotas, grubus, netaktiškas. 

Taigi įvairiose kalbose sąvokas 
formuoja pats gyvenimas, tiksliau, 
gyvenimo būdas. Galima teigti, jog 
lietuvių kalboje taip pat pribrendo 
reikalas turėt i tikslesnes sąvokas 
naujiems epochos reiškiniams 
apibūdinti. Neretai jau tenka girdėti 
išsireiškiant, jog tas ar anas poli
tikas esąs „naglas" kaip kiaulė. 

Be abejo, galima būtų imti ir 
susitarti — iš aukščiau pateiktų 
sinonimų išsirinkti reikšmę „įžūlus" 
drąsiam, bet ne visai gražiam elge
siui (atitinkamai rusų žodžiui „ „ 
apibūdinti, tačiau ar būtų įmanoma 
parinkti rusų žodžio „ " atveju 

DANUTE B1NDOK1ENE 

Imigrantai 
anuomet ir dabar 

Praėjusio sekmadienio (vasa
rio 26 d.) „Chicago Tribūne" 
laidoje nei iš šio, nei iš to dar 

kartą prisimintas Upton Sinclair 
romanas „The Jungle", nors per
nai vasarą buvo iškilmingai pa
minėta šios knygos pasirodymo 
100 metų sukaktis, o prie buvusių 
vartų į didžiąsias Čikagos sker
dyklas prikalta atminimo lenta, 
iškilmėse dalyvaujant ir nemažai 
lietuvių grupei. Sinclair romanas 
buvo išverstas į daug pasaulio 
kalbų, išleistas ir lietuviškai (pir
mąkart, rodos, 1909 m., kažkodėl 
pavadinimą „The Jungle" ver
čiant į „Raistas"; vėliau knyga 
išleista ir „Džiunglių" vardu). 

Tai, galima sakyti, knyga, tu-
t 

rėjusi didžiausią įtaką gyvulių 
skerdimo ir mėsos paruošimo pra
monei, dar kartą akivaizdžiai įro
dant, kad spausdintas žodis yra 
veiksmingiausias ginklas... Roma
no veikėjai — eiliniai skerdyklų 
darbininkai — anuomet dirbo ir 
gyveno ypač nežmoniškomis sąly
gomis, o mėsos paruošimas buvo 
atliekamas taip nehigieniškai, kad 
kilo visuotinis skaitytojų pasipik
tinimas, pasiekęs net Vašingtono 
biurokratų ausis ir privertęs pra
vesti įstatymus, pakeitusius mėsos 
paruošimo pramonės veiklą. 

Upton Sinclair iš esmės nebu
vo beletristas, bet reporteris, pa
siųstas ištirti ir aprašyti skerdyklų 
darbininkų bei jų šeimų gyvenimą. 
Ir galbūt tik atsitiktinai jo romano 
pagrindiniais veikėjais tapo lietu
viai, kurie anuomet plūdo į Čika
gą, tikėdamiesi rasti geresnį ir 
lengvesnį darbą, nei anglių kasyk
lose Pennsylvanijoje. Deja, dauge
lis jų atsidūrė dar baisesnėse sąly
gose, negu po žeme kasant anglis. 

Minėto „Chicago Tribūne" 
straipsnio autorius, nors keliskart 
straipsnelyje pavartojęs lietuviš
kus Sinclair romano veikėjų var
dus, neužsimena, kad jie buvo lie
tuviai. Rašydamas straipsnį, turė
jo kitą tikslą: palyginti imigrantų 
gyvenimą Amerikoje apskritai, ir 
Čikagoje devyniolikto šimtmečio 
pabaigoje-maždaug dvidešimtojo 
viduryje su dabartiniu. Jeigu šian

dien imigrantai nusiskundžia, kad 
sunku įsikurti šioje šalyje, gauti 
geresnį darbą, au to r ius norėtų 
j iems pasiūlyti pasiskaityti Sinc
lair romaną ir pasidžiaugti, kad 
la ikai vis dėlto nea tpaž įs tamai 
pasikeitė. 

Bet a r tikrai? Ar šiuo metu jau 
nė ra diskriminuojami kitataučiai 
imigrantai , ar jie neišnaudojami, 
neapgaudinėjami, neats tumiami? 
Daugeliui ir dabar tenka dirbti pa
čius nemaloniausius, sunkiausius, 
juodžiausius darbus , kurių vieti
niai amerikiečiai iš tolo kratosi. 

Tiesa, Čikagoje j au išnyko 
šleikštulį sukel iantys skerdyklų 
kvapai, kurie dar buvo labai stip
riai jaučiami 1950-aisiais dešimt
mečiais, kai į Čikagą iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje atvyko tūks
tančiai lietuvių. Dievo Apvaizdos 
parapijoje, Bridgeporte, Town of 
Lake, arba, kaip tuomet buvo vadi
nama — „Back of the Yards", Ga-
ge Park , net Brighton Park apy
linkėse karštomis vasaros dieno
mis, vėjui nuo skerdyklų (t.y. pieti
niam) pučiant, niekas negalėdavo 
at idaryti buto langų, pasėdėti kie
me. O jeigu kam tekdavo autobusu 
(tuomet retas galėjo pasididžiuoti 
tur įs savo automobilį) tekdavo pra
važiuoti Halsted gatve pro sker
dyklas, neužsidengus nosies nebu
vo galima iškęsti... 

Bet lietuviai nepabūgo sun
kaus darbo ir kitų nepatogumų. 
Visiems Amerika siūlė vienodas 
galimybes „prasimušti", jeigu tik 
užteko noro, pasiryžimo ir jėgų. 
Nors Čikaga nuo anų laikų neat
pažįstamai pasikeitė, bet nepasi
kei tė tos galimybės: kiekvienas 
teisingas ir darbštus žmogus, ne
paisant iš kur į šią šalį atvykęs, 
gali siekti ir pasiekti savo svajonių 
vi ršūnę (arba bent gerokai paly
pėti į savo „laimės kalną"). Tačiau 
ta ip pa t nederėtų pamiršti, kad 
„žmogus gyvas ne vien duona", 
kad j a m reikalingas ir dvasios pe
nas. Kitaip jam visą gyvenimą teks 
klampoti tamsesniame ir šlykštes-
niame „raiste", kaip vaizduojamas 
Upton Sinclair romane „The 
Jungle". 

tikslesnį terminą? Kaip, pavyzdžiui, 
apibūdinti mero, premjero ar Darbo 
partijos vado elgesį jų „personališkų 
skandalų" metu — kaip įžūlų, 
šiurkštų, nešvankų, oegėdišką, 
dramblotą, grubų, netaktišką? Viena 
galima tvirtai teigti — tinkamesnio 
kaip „ " nėra! 

Tad siūlyčiau atiduoti duoklę 
epochos šauksmui, juolab, kad 
„Ekstra" žurnalas visų šių politikų ir 
jų garbės saugotojo — Vyriausios 
tarnybinės etikos komisijos direkto
riaus — nuotraukas išspausdino su 
kiaulės šnipais tose vietose, kur 
eiliniams piliečiams yra išdygę 
nosys. Taigi čia geriausiai tiktų var
toti rusų kalbos žodį „ ", tačiau, 
kadangi tokio žodžio vertimas į lietu
vių kalbą neįmanomas, siūlyčiau 
vartoti žodį „kiaulas, kiaula". 

Kalbant apie veiksmą pritiktų 
kalbėti „įžūlus, begėdiškas, akip
lėšiškas, storžieviškas elgesys", o 
apie asmenį, kuris turimas galvoje 

(apie kurį ka lbama) — kiaulas 
bernas , kiaulas meras , kiaula mo
teris, kiaula apskrit ies viršininkė ir 
t.t. 

Didžiajame lietuvių kalbos žo
dyne yra nurodytas žodis „kiaulas-
nukis" — begėdiškas, nepraustabur
nis, asmuo kuris nepadoriai kalba. 
Tačiau šis žodis vartojamas tik kal
bos kul tūrai pažymėti, bet netaiko
mas elgesiui platesniame kontekste 
apibūdinti . 

Taigi „kiaulas, kiaula" būtų pri
imtinas, norint išryškinti nepapras
tai įžūliai ir begėdiškai besielgian
čiam asmeniui, kur is laužo visuoti
nai pri imtas elgesio, moralės ir pap
rasčiausio padorumo normas. Aki
vaizdu, jog kai kurie mūsų politikai 
seniai išsiilgę jų elgesį tiksliai reg
lamentuojančio termino. 

Autorius bus dėkingas visiems 
(ypač kalbininkams), kurie atsilieps 
į šį siūlymą. 
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2006-ieji: Jaunimo stovyklų metai 
JAV LB Krašto valdyba 2006— 

tuosius metus paskelbė Lietuviškų 
stovyklų metais. Ta proga elektroni
niam pokalbiui pakvietėme JAV LB 
Krašto vai dybos pirmininkę Vaivą 
Vėbraitę (W), Krašto valdybos vi
cepirmininkę jaunimo reikalams 
Sigitą Šimkuvienę (SŠ) ir Religi
nių reikalų tarybos pirmininkę ses. 
Margaritą Bareikaitę (MB). 

— Spaudoje jau skaitėme 
trumpą žinutę apie 2006-ųjų 
metu paskelbimą Lietuviškų sto
vyklų metais. Kaip ta mintis, kilo 
ir ar galėtumėte apie tuos Lietu
viškų stovyklų metus daugiau 
papasakoti? 

W : Kasmet JAV LB Krašto 
valdyba skelbia kurią nors ypatingą 
metų sukaktį ar temą, kuri padeda 
susimąstyti ir telktis ties tai, kas 
užsienio lietuviams reikšminga, mus 
visus jungia į išskirtine tapatybe 
bei kultūra pasižyminčią bendruo
menę. Kartais ta tema sutampa su 
Lietuvoje oficialiai paskelbtomis su
kaktimis. Kartais ji parenkama vien 
pagal užsienio lietuviams reikšmin
gas datas ar veiklas. Taip yra su 
2006-ųjų įvardijimu „Lietuviškų sto
vyklų metais". 

Mano kadencijos metu jau esa
me minėję 2004 — „Spaudos atgavi
mo metus" ir 2005 — penkioliktąsias 
nepriklausomybės metines su šūkiu 
„Gimėme 90-aisiais". Abiem atve
jais buvo sudarytas paminėjimų pro
jektas: JAV LB .Krašto valdybos 
vicepirmininkų (sporto, jaunimo, 
mokslo ir kt.) ir tarybų (švietimo, 
kultūros ir kitų) buvo organizuojami 
įvairūs renginiai, kuriais stengtasi 
mūsų gyvenimo aplinkybėse įpras
minti minimus įvykius. Iš tiesų 
didžiuojuosi Krašto valdybos sutelk
tumu. Man patinka tai, kad sutarus 
dėl pagrindinės metų temos, mūsų 
valdybai pavyko ją įvairiais „kam
pais" bendrai gvildenti, užuot kad 
kiekvienas Krašto valdybos narys 
veiktų visiškai atskirai. Kartu apta
rę mūsų darbus jungiančią temą, 
pajėgiame tiksliau ir gražiau visuo
menei pateikti jos reikšmės mozaiką. 

Ką turime minty skelbdami 
2006-uosius „Lietuviškų stovyklų 
metais"? Kolegos atkreipė dėmesį, 
kad Dainava švenčia savo 50-metį. 
Man ir kitiems Krašto valdybos na
riams tai pasirodė tikrai reikšminga. 
Norėtume pagerbti tuos žmones, ku
rie prieš pusšimtį metų sukūrė bran
džią viziją: stovyklavimo pagrindu 
ugdyti savo tėvynei Lietuvai atsida
vusią, tampriais solidarumo ryšiais 
tarpusavy įsipareigojusią, bendruo
menišką jaunimo kartą. Stovyklų 
kūrėjų darbų pasekmė dabar visiš
kai aiški: stovyklos jau kelias kartas 
auklėjo, mokė, „padovanojo" mums 
dabartinį mūsų liaudies kultūros, bi
čiulystės, patriotinių vertybių suvo
kimą. 

Taip pat Krašto valdyba norėtų, 
kad kiek galima geriau būtų už
tikrinta lietuviškų stovyklų Ameri
koje ateitis, jų prieinamumas dabar
ties jaunimui, ypač iš Lietuvos at
vykstančių mūsų tėvynainių vai
kams. 

— Kaip būtų geriausia tuos 
metus įprasminti? Kokia rolė čia 
tenka Krašto valdybai? 

W : Krašto valdyba „Lietuviškų 
stovyklų metus" įsipareigojo įpras
minti pagal savo jėgas ir galimybes, 
o visoms kitoms JAV lietuvių insti
tucijoms tiesiog siūlytume tai pas
varstyti. Mūsų ištekliai įvairūs: ga
lime rašyti į spaudą, medžiagą tal

pinti savo tinklalapyje, siūlyti te
mas šeštadieninėms mokykloms, už
sakyti tyrimus, organizuoti konkur
sus ir parodas... Kiekvienas Krašto 
valdybos narys vadovauja skirtingai 
sričiai ir svarsto metų veiklas, atitin
kančias savo sričiai. Be to, Bendruo
menei priklaus 60 apylinkių, per jas 
galime plačiai skleisti informaciją ir 
kviesti tautiečius jungtis į talką. 

JAV LB Krašto valdybos vicepirm. jau
nimo reikalams Sigita Šimkuvienė ir 
dr. Romualdas Kriaučiūnas. 

C. Kriaučiūnienės nuotr. 

Itin stambiems užmojams mums, 
aišku, trūksta pinigų. Tačiau kai at
siranda geras projektas, galime 
tikėtis geranoriškos paramos iš fon
dų, ypač iš Lietuvių fondo. Įvairias 
veiklas yra parėmęs ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
Lietuvoje. Abi institucijos mums 
padėjo įgyvendinti „Spaudos atgavi
mo metų" ir „Mes gimėme 1990 — 
aisiais" projektus. 

Esame aptarę kelis pradinius 
sumanymus. Vienas — filmo apie 
stovyklas iš archyvinės bei naujos 
medžiagos sukūrimas. Antras su
manymas — įgyvendinti „LB veiklos 
savaitgalines stovyklas" jauniems 
mūsų veikėjams. Be to, norime pa
gerbti, įvertinti šiuo metu dirban
čius, didelę, nepamainomą ir neįkai
nojamą patirtį turinčius mūsų sto
vyklų vadovus. Yra ir kitų galimy
bių, tačiau būtų per anksti jas su
minėti, kol dar nepatvirtintos konk
rečios „Lietuviškų stovyklų metų" 
gairės. Beje, tenka pripažinti, šie 
metai ne vien „Lietuviškų stovyklų 
metai". Turime ir kitų atsakingų bei 
marias darbo reikalaujančių užmojų: 
gegužės mėnesį vyks JAV LB Ta
rybos rinkimai, o liepos pradžioje 
Lietuvių dainų šventė. 

SŠ: Ši Krašto valdyba jau at
kreipė dėmesį į jaunų žmonių įtrau
kimą į lietuvišką veiklą. Per visas 
apylinkes ir apygardas susidarytų 
gražus pulkas jaunų ir kūrybingų 
žmonių, kurie yra apylinkių pir
mininkai. Suaktyvėjo Lietuvių jau
nimo sąjungos veikla. Praėjusiais 
metais buvo perrašyti ir priimti 
nauji LJS įstatai. Jos darbui vado
vauja energingas ir sumanus Arūnas 
Karalis. Jau antri metai, „Nerin
goje" rengiamos studentų stovyklos, 
trunkančios savaitę. Šios idėjos ini
ciatorė ir vykdytoja yra Rasa Ardytė 
— Juškienė. Man pačiai teko pabu
voti su šių stovyklų stovyklautojais 
ir galiu tik džiaugtis ir sakyti, kad 
LB veikla niekad nenumirs, nes 
auga ir bręsta puiki pamaina se
niems bendruomenininkams. 

— Galima drąsiai teigti, kad 
lietuvybės išlaikymui jaunimo 
tarpe svarbiausią rolę, šalia šei
mos, tur i šeš tadienines mokyk
los. Po to re ik tu vardinti vasa
ros stovyklas. Kokia Jūsų nuo
mone ir pa t i r t i s del siu teiginių? 

W : -- Manau, kad stovyklų 
v.udmv, A rr.cn k o.- hetuvijojt,- bręs

tantiems vaikams ne ką atsilieka 
nuo to, kurį vaidina šeštadieninės 
mokyklos. Šie vaidmenys skirtingi 
ir vienas kitą papildo. Visgi stovyk
lautojų galimos gretos didesnės. 
Daugybė vaikų, kurie negali lankyti 
šeštadieninės mokyklos, nes arti na
mų tokios nėra, gali vasaros metu 
nuvykti į stovyklą. Be to, lietuviškų 
stovyklų bendravimo ir veiklos kul
tūra yra labai galinga, į ją porą 
savaičių „įpuolęs" vaikas (angliškai 
toks mokymasis vadintųsi „immer-
sion" metodu) ją perima, jos kasmet 
vėl ieško ir pagal savo amžių naujai 
įsisavina. 

Stovykloje nėra blaškančios ne
lietuviškos aplinkos. Vaikai man yra 
pasakę, kad „Neringos" stovykla — 
mažoji Lietuva. Jiems taip atrodo. 
Aišku, taip iš tikrųjų nėra — „Ne
ringa" yra šiek tiek kitokia, nei Lie
tuva, nes „Neringos" stovykloje gy
venimas verda sąmoningai skiepija
mų moralinių bei tautinių vertybių 
fone, grindžiamas atjauta ir tar
pusavio pasitikėjimu. Galiu tiek iš 
savo asmeninės, tiek iš savo vaikų 
patirties patvirtinti — tai yra jėga. 

Būtų tiesiog keista, jei vaikai 
veržtųsi į mokyklą, taip, kaip į sto
vyklą. Mokyklos paskirtis nepapras
tai svarbi ir garbinga — mokytis ir 
išmokti, suprasti, o stovyklos paskir
tis, sakykime, tai yra sukurti ilga
laikį tvirtų bičiulių, bendraminčių, 
jaunų lietuvninkų ratelį. 

Aišku, nei mokykla, nei stovykla 
negali pakeisti šeimoje esančias 
pamatines vertybines nuostatas. 
Negali stiprinti bendruomeniškumo, 
solidarumo, tautiškumo, jeigu visa 
tai nesudaro kasdieninės būsenos 
namuose. 

SŠ: — Pritariu minčiai, kad 
lietuviškoms mokykloms tenka 
svarbus vaidmuo jaunimo auklėjime. 
Bet, mano nuomone, didžiausią 
reikšmę ir svarbą užima šeima. Šeš
tadieninės mokyklos praturtina ir 
sustiprina lietuvių kalbos bei kul
tūros žinias, jas praplečia. Dažnai 
mokyklose dirba jauni žmonės, tu
rintys pedagoginį išsilavinimą. Pui
kių mokytojų dėka sustiprėjo šešta
dieninių mokyklų veikla. Dažniau
siai mokyklos dirba glaudžiai ben
dradarbiaudamos su LB apylinkė
mis ir atlieka daug svarbių darbų 
lietuvybės plėtotei. Vasaros metu 
jaunimas susiranda draugų, ben
drauja su jais, praplečia savo žinias 
apie Lietuvą. Stovyklose užsimezgę 
tamprūs ryšiai išlieka ilgam arba ir 
visam laikui ir tuo pačiu pasitarnau
ja lietuviškumui. 

— Netrukus po Dainavos 
įsisteigimo. Įsikūrė Rako skautų 
stovykla, irgi Michigan valstijo
je, ir „Neringos*' stovykla New 
Hampshire valstijoje. Taip pat 

skautai turi stovyklą California 
valstijoje, o kanadiečiai stovyk
lauja prie Wassaga, Ontario. Ko
kius apibendrinimus galėtumėt 
padaryti apie šias stovyklas. Ko
kie panašumai bei skirtumai? 

MB: Esu buvusi, aplankiusi ir 
kai kuriose vadovavusi (kaip antai 
Immaculata — Putnam mergaičių 
stovykloje, Dainavoje, „Neringoje", 
Kanadoje — „Baltijos" ir VVassaga 
— „Kretingos" stovyklose). Berčiū
nuose, Lietuvoje, esu dirbusi penkias 
vasaras. Lankiausi Kalifornijoje ir 
kai kuriose skautų stovyklose. Mane 
domino stovyklų programa ir jauni
mo atsiliepimai. 

Mūsų Nekaltojo Prasidėjimo 
Švč. Mergelės Marijos seserys įkūrė 
stovyklą 1944 metais. Pradžioje ji 
buvo kukli, su mažai stovyklautojų. 
Ji augo ir 1950 metais mergaičių 
stovykloje jau turėjome per 100 
stovyklautojų, kuriuos sudarė išeivi
jos jaunimas. 

Dabar „Neringoje" jau turime 
mergaičių ir bendrą berniukų bei 
mergaičių stovyklą lietuvių kalba. 
Turime ir „Heritage" — angliškai 
kalbančių, kurie mokosi lietuvių 
kalbos, papročių bei istorijos. Šiuo 
metu turime grupę ne tik mokslei
viams, bet ir studentams, ir vyres
niesiems — buvusiems stovyklauto
jams, dabar jau tėvams. 

Visi pastebėjome, kad gerai 
suplanuota programa pasižymi įvai
rumu. Stovyklos jaunimas išmoksta 
ne tik individualiai, bet ir sutartinai 
dirbti ir suprasti, kad bendradar
biavimas yra svarbi funkcija auk
lėjimui. Yra ugdomas pasitikėjimas 
savimi, išmokstame įvertinti kito to 
amžiaus dirbamus darbelius. Vys
tomas kūrybiškumas, lankstumas 
neesminiuose dalykuose, kuris pasi
reiškia galvosenoje ir veikime. 

Svarbų vaidmenį atlieka stovyk
los vadovai, kurie sugeba stovyklau
tojus padrąsinti, kad jie eitų savo 
įgimtų gabumų keliu. Stovyklos tik
slas — meilė Dievui, pagarba kiek
vienam žmogui, meilė aplinkai. Juk 
stovyklavimo prasmė yra sudaryti 
tam tikrą aplinką gražioje gamtoje, 
leisti stovyklautojui augti gamtoje, 
kūrybingai poilsiauti. Geroje jauni
mo stovykloje krikščioniška dvasia 
yra ugdomas Dievo pasiilgimas, 
meilė, kuri atsispirtų visoms mate
rialistinių pasaulėžiūrų pagundoms. 

Trumpai tariant, jaunimo vasa
ros stovyklos padeda tėvams, šešta
dieninėms, lietuvių mokykloms ir pa
čiam jaunuoliui bręsti, augti tinka
moje aplinkoje, gerų vadovų priežiū
roje ir semtis sau dvasinių turtų, ku
rių nei kandys, nei rūdys negadina. 
Toks jaunuolis bus priimtinas žmo
nėms, bus neįkainojamas turtas tau
tai ir visai aplinkai. Nukelta į 5 psl. 

jaunosios jūrų skautės Rako stovykloje 

http://rr.cn
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Atkelta iš 5 psl. 
— Retas pokalbis aplenkia 

trečiosios bangos poreikius. Jū
sų stebėjimu ir manymu, kiek 
patrauklios ir svarbios jaunimo 
stovyklos yra trečiajai bangai ir 
jos atžalynui? 

W : — Labai teisinga, kad ne
aplenkiame trečiosios bangos porei
kių. Dėl jų skaičiaus ir amžiaus, ir 
ryšių su Lietuva — aišku, kad jie 
sudaro būsimų stovyklautojų tėvelių 
daugumą. Ar įmanoma įtraukti tre
čiąją bangą, remiantis esamomis 
stovyklavimo tradicijomis? Reikia 
paklausti tų, kurie šį darbą dirba 
tiesiogiai. 

Aš maniau, kad gali susidaryti 
„integracijos" problemų dėl antra-
bangių atžalyno palyginti silpnesnio 
lietuvių kalbos mokėjimo. Yra ir kitų 
abi jaunimo grupes skiriančių patir
čių bei požymių. Taigi būtų natū
ralu, jeigu jos laikytųsi atskirai. O 
tai, be abejo, pakenktų ir vieniems, 
ir kitiems tiksliai patirti stovyklinę 
dvasią. 

Kai pati stovyklavau, tai dar ne
buvo aktualus klausimas. Taigi, pa
klausiau savo vaikų. Jie sako, kad 
tuomet, kai stovyklautojai susitin
ka dar maži — nėra jokių problemų. 
Juk vaikai ypač imlūs socialiniams 
ryšiams, vieni kitiems įdomūs, pri
ima vienas kitą į būrį. O paauglystė
je jau sunkiau įveikti skirtumo bar
jerus. Taigi, verta stengtis, kad kuo 
daugiau šeimų siųstų savo vaikus 
stovyklauti dar ankstyvoje vaikys
tėje. 

Kai dirbau Lietuvos Švietimo 
ministerijoje, buvau iš dalies atsa

kinga už „Vaikų vasaros poilsio" 
programą, pagal kurią finansuoja
mos stovyklos Lietuvoje. Dauguma 
tų stovyklų vaikų poilsiui ir skirtos. 
Jos nelabai panašios į lietuviškas 
stovyklas JAV. Juk mūsų stovyklos 
Amerikoje skirtos visai kitam tiks
lui. Ir jos reikalauja darbo — rėmėjų, 
vadovų, pačių stovyklautojų pas
tangų. Stovyklos diena prasideda 
ganėtinai anksti vėliavų pakėlimu, 
kiekviena diena turi savo temą, aiš
kią darbotvarkę, kuri skatina fizi
nes pastangas, dvasinį kaupimąsi, 
intelektualią kūrybą. Nevadinčiau 
tai poilsiu, nors, be abejo, tai — 
atgaiva. Užtat, pirmą sykį į tokią 
stovyklą atvykusiems, viskas gali 
atrodyti keistoka. 

Tačiau trečiosios bangos jau
nimui, kaip ir visam jaunimui, pa
tinka kūryba, patinka suaugusių 
pasitikėjimas, patinka būti kokio 
nors bendro projekto „savininkais". 
Neturiu abejonių, kad ir lietuviškos 
stovyklos Amerikoje patinka ir pa
tiks. O jeigu po kurio laiko jų pa
siūla šiek tiek keisis pagal naujos 
kartos poreikius — na, matyt taip ir 
turi būti. Svarbiausi dalykai — tie 
pamatiniai principai: bendruomeniš
kumas, solidarumas, tautiškumas. 

— Mano žiniomis Jums, Sigi
ta, Dainavos jaunimo stovykloje 
teko būti tik vieną kartą. Kokia 
proga buvote ir kokius atsimi
nimus iš ten išsivežėte? 

SŠ: — Dainavoje teko lankytis 
2002 metais JAV LB Krašto valdy
bos surengtoje konferencijoje „Tikė
kime savo ateitimi!" Lenkiu galvą 
Jums, Romualdai, už puikiai pa

ruoštą stovyklos programą, už nuo
širdų priėmimą ir Jūsų kantrybę. 
Nuo šios konferencijos aš Jus laikau 
savo krikštatėviu lietuvybės veiklo
je. Mums, atvykusiems iš Lietuvos, 
buvo labai naudinga ir naujai at
rasta Lietuva čia, Dainavoje. 

Niekada nepamiršiu „vyresniojo 
brolio" Sauliaus Anužio švilpuko, 
kviečiančio mus į paskaitas, diskusi
jas, krepšinio aikštelę. Kokie įdomūs 
ir karšti ginčai ten vyko! Sutikau 
ten puikių žmonių, kurie tapo mano 
draugais, kuriems svarbu išlikti čia 
lietuviais, nepasimesti. Dažnai skai
tome jų pavardes spaudoje — dr. 
Daumantas Matulis, buvęs JAV LB 
Philadephia apylinkės pirmininkas, 
sugrįžęs gyventi į Lietuvą. Prisi
mena Amandas Ragauskas, „Ret-
ro" grupės iš Los Angeles dalyvis, 
Saulius Ragauskas, rankų lenkimo 
čempionas ir klubo treneris, Nijolė 
Nausėdienė, Viktoras Stankus, Da
lia Puškorienė, Rasa Morkevičiūtė, 
Liuda Flores ir kiti. 

Bet dar noriu paminėti ir pa
dėkoti žmonėms, kurie išsiuntė* ma
ne į tą lietuvišką stovyklą. Tai Lai
ma Karosienė, Jonas Karosas, Danu
tė Grajauskienė ir Jurgis Kisielius. 

— Kiek patrauklios ir svar
bios jaunimo stovyklos yra tre
čiajai bangai ir jos atžalynui? 

SŠ: — Manau, kad iš dalies ir 
naujos bangos lietuviams ir jų vai
kams stovyklos yra įdomios. Nega
lima teigti, kad jiems niekas neįdo
mu. Dauguma naujų šeimų dėl fi
nansinių galimybių negali leisti savo 
atžalų stovyklauti. Dar kai kuriems 
neįdomi jų programa. Kiti siunčia 

savo atžalas į Lietuvą — į „Močiutės 
stovyklą". 

— Ar norėtumėte dar ką pa
sakyti ar pridėti? 

SŠ: — Norėčiau padėkoti už 
Jūsų klausimus ir parašyti visų bū
ti vieni kitiems geresniems! 

— Ačiū už elektronini pokal
bį ir ačiū JAV LB Krašto valdy
bai už 2006-ųjų metų paskelbimą 
„Lietuvių stovyklų metais". 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

Smagus žaidimas „Neringos" stovyk
loje, Vermont. V. Maželio nuotr. 

Gražu čia Lauruose. Aplinkui, kur beužmatai, 
šiūruoja žali pušynai. Iki greitkelio, jungiančio 
Vilnių su Nemenčine — geri trys kilometrai! Ne
toliese vingiuoja srauni Neris su aukštais ir smėlė
tais krantais, gražiu paplūdimiu. Tyla ir ramybė, 
drumsčiama tik daugybės paukščių balsų, malo
niai priglaudžia savo glėbyje... 

Jaučiu, kai palengva sveikstu po patirto gyve
nimo lūžio, vėl tampu savimi... Atsiskyrusi nuo viso 
pasaulio, toli nuo apkalbų, pažįstamų ir giminių, 
žalių miškų prieglobstyje, laižausi savo žaizdas... 

PARTIZANO DUKTĖ 
II dalis 

TERESĖ 
TUMĖNAITĖ-PABERAUENĖ 
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Diena po dienos, savaitė po savaitės, prabėga 
metai. Kupiškyje liko mano knygos, asme

niniai daiktai, todėl sykį susiruošiu į buvusius savo 
namus... Važiuoju autobusu. Stebiu pro šalį le
kiančius taip gerai pažįstamus, jau praeityje liku
sius vaizdus.. Štai ir Šimonių giria, lyg žalia siena 
abipus asfaltuoto kelio!... Ar nesuvirpės širdis?... 
Praveriu savo buvusio buto duris. Antanas namuo
se, sėdi prie stalo su man nematytu vyriškiu, už
kandžiauja, užsigerdami alumi... Abu pakyla, svei
kinasi, matau, kaip tirštas raudonis išpila Antano 
veidą... 

— Antanai, ar tai tavo buvusi žmona? Kaip tu 
galėjai išsiskirti su tokia gražia, tokia simpatiška 
moterimi?! — šūkteli draugas ir ilgai žiūri į mane. 
— Antanai, tu tikras kvailys!... — pridūrė ir 
paslaugiai pastumia man kėdę prie stalo. 

Aišku, draugas perdeda, bet aš žinau, kad atro
dau gerai. Jau pasirūpinau ir savo išvaizda, ir dra
bužiais! Praėjo skausmas, sugrįžo širdies ramybė. 
Nieko nejaučiu Antanui nei pykčio, nei gailesčio! 
Taip norėtųsi jam priminti kadaise autobuse gimi
naitės pasakytus žodžius. Štai, aš jau ir graži, ir 
simpatiška. 

Susirenku savo knygas, kai kuriuos man 
reikšmingus daiktelius ir atsisveikinu. Šiuo kartu 
— jau visiems laikams! Dabar tikrai žinau, kad čia 
gyventi nebegalėčiau, kad buvęs gyvenimas, kaip 
perskaitytos knygos lapas, užverstas... Niekas 
nesuvirpės širdyje, kai po daugybės metų su suau
gusiu sūnumi užsuksiu į šį miestelį, kai ant Ku
piškio jūros kranto, pastatę mašiną, pasėdėsime 
valandėlę — kitą... Žvelgdama į gerokai išaugusį ir 
pasikeitusį miestelį, tik pagalvosiu: kuris, iš šių 
namų — Antano, kur jis susikūrė savo laimę? Įdo-
mu. ka jis pasakytų, jei taip užeitume ,... Bet aš — 

niekada nesiteirausiu ir nesistengsiu sužinoti apie 
jį ir jo gyvenimą, niekada jo ir nebesutiksiu. Sudegė 
laužas, vėjas išblaškė pelenus, laikas praeičiai 
supylė kapą... 

Į Laurus sugrįžtu nejausdama nei gailesčio, 
nei liūdesio: esu išsilaisvinusi nuo prisirišimo, 
baimės visiems laikams likti vienai, nuo visko, kas 
neseniai taip slėgė. 

Iš autobuso stotelės einu pėsčia miškų keliu, 
klausausi, kaip ošia pušų viršūnėse vėjas, kaip 
netoliese beržynėlyje ulba volungė. Miške klaidžio
ja balzgana vakaro migla, tylą sutrikdo tik 
prašuoliuojanti stirna. 

Mano naują pasaulį gaubia ramybė, kol kas 
niekas jos nedrumsčia... Pas gimines taip 

pat kol kas nesilankau: nenoriu klausyti apkalbų ir 
atsakinėti į beprasmius klausimus... Kai pasiekiu 
Laurus, mėlyna nakties prieblanda jau skleidžia 
sparnus ant pastatų ir aplinkui dunksančių miškų. 
Vaikai jau miega, langai tamsūs, tik viename bu
dinčios auklės lange spinkso žiburėlis... Pasiremiu 
į aukštos pušies kamieną, įsiklausau į vasaros 
nakties garsus. Kaip norėčiau atspėti savo ateitį! 
Nuo netoliese per akmenis sruvenančios Neries 
padvelkia vėsa ir kažkokiu nenusakomu, tik širdi
mi jaučiamu nerimu... Pajuntu nejaukius šiur
puliukus, nubėgančius nugara, tarsi iš ten, iš mels
vos nakties prieblandos į mane žvelgtų kažkieno 
skvarbus, kiaurai veriantis žvilgsnis... Gal tai ma
no juodasis vienuolis", mano likimas primena ir 
įspėja, kad sunkūs, skaudūs gyvenimo išbandymai 
dar ateityje?... Na, kas bus, tebūnie!... Gyvenimas 
vis vien gražus, kaip ši vasaros naktis, kaip begali
nis dangus virš pušų viršūnių su besižiebiančiomis 
blausiomis žvaigždėmis, kaip lakštingalos giesmė 
ten prie upes! Aš gyvensiu' 

Gražus, saulėtas sekmadienio pavakarys. 
Rudenėja. Vaikštinėju po parką Gedimino 

pilies papėdėje, gėrėdamasi rudeniniu parko 
grožiu. Pro pilies kuorus dangumi praplaukia keli 
pilkšvi debesiūkščiai — artėjančių darganų pra
našai, o kol kas — saulutė meiliai šypsosi pro me
džius, raudonai nudažydama namų stogus ir 
pradėjusius gelsti lapus. Stebiu, kaip vakarop vis 
labiau rausvėja jos spinduliai, kaip žaidžia jie 
parko medžių įvairiaspalviame margumyne... Pir
mos rudens šalnos pakasti lapai jau čeža po kojo
mis, šnabždėdami praeiviams apie amžinai besi
sukantį gyvybės ir mirties ratą... Stebiu, kaip žmo
nės skuba būreliais, poromis, jie kalbasi apie savo 
reikalus ir, tikriausiai, neįsiklauso į lapų kuždesį.. 
Tyla, net pačiame Vilniaus centre pravažiuojančių 
mašinų ūžesį slopina parkas! Einu takeliu susi
mąsčiusi, giliai paskendusi savo mintyse... Ilsiuo-
si... Mano bendradarbiai Lauruose kone visi turi 
savo šeimas, vaikus, tad pasivaikščiojimams ar pa
sivažinėjimams mažai teturi laiko. Aš gi — laisva ir 
viena, tad galiu savo laisvalaikį išnaudoti kaip tin
kama... 

Takeliu priešais ateina jaunų žmonių pora. 
Vyriškis įdėmiai pažvelgia į mane ir stabteli: 

— Laba diena, daktare! Rudens grožiu 
gėritės?... 

Krūpteliu pažadinta iš susimąstymo! Balsas 
lyg ir pažįstamas! A!... Tai Vytautas, kadaise gydę
sis pas gydytoją Vilutytę Kupiškyje, vėliau atvyk
davo pasitikrinti jau pas mane, Vilutytei išėjus į 
pensiją. Sveikatai pablogėjus porą mėnesių gulėjo 
stacionare, buvo tylus, užsidaręs savyje. Maty
davau, kaip jį lankydavo graži juodaplaukė, kaip 
ilgai juodu kalbėdavosi koridoriuje... Vytautas bū
davo ligoninės siela: padėdavo seselėms, gražiai 
piešdavo, drožinėdavo iš medžio įvairius dalykė
lius, mėgdavo ąžuolo lapų imitacijas. Kiek žinojau, 
buvo kupiškėnas kilme, bet dirbo Vilniuje. Pasa
kojo, kad augęs tik su motina ir vyresniu broliu, 
nes tėvas žuvęs pokario metais, tad anksti teko 
užsidirbti duonos kąsniui... Svajojo apie dailės 
mokyklą, o dirbo elektros tinkluose. Pastebėdavau 
ir tai, kad Vytauto žvilgsnis dažnai krypdavo į ma
ne... Žinojau, kaip lengvai įsimyli tuberkulioze ser
gantys ligoniai, todėl vengdavau su juo bendrauti 
— ne daugiau, nei su kitais... Dabar gi — tikrai ma
lonu sutikti seną pažįstamą! Bus daugiau. 
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Koncertas Santariškių l igoninėje „Vokelių" tvarkos kri t ikė jaučia 
V. Uspaskicho ranką 

Altu groja Agnė Cinauskaitė. 

Vilnius, vasario 28 d. (ELTA) — 
Vilniaus universiteto ligoninės San
tariškių klinikų Didžiojoje auditori
joje įvyko jubiliejinis „Clinica Musi-
calis" labdaringas koncertas. 

„Clinica Musicalis" — VUL SK 
padalinys, rengiantis muzikos tera
pijos koncertų ciklus ligoniams bei 
ligoninės personalui. Šių nemokamų 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

koncertų globėjas yra maestro Mstis-
lav Rostropovič. 

Dirigentas pasistengė, kad kon
certe ligoniams dalyvautų žinomi at
likėjai — balerina Eglė Špokaitė, 
muzikologas, profesorius Vytautas 
Landsbergis, Baltijos gitarų kvarte
tas, smuikininkė Agnė Cinauskaitė 
ir kiti. 

Rusija bando izoliuoti Baltijos valstybes 
Atkelta iš 1 psl. 
Raimundas Lopata, kuris teigė, jog 
kalbėjimas apie okupaciją dabar tik 
pablogintų santykius su Rusija, ku
riuose pastaruoju metu ir be to jau
čiama įtampa. 

„Bandymas priminti apie oku
paciją tokioje situacijoje, galėtų būti 
Rusijos panaudotas atvirkšt iniam 
procesui — užtikrinant konfrontaci
ją. Kitaip tariant, būtų palaikytas 
kaip dar vienas neva tai Baltijos ša
lių, ar Lietuvos bandymas erzinti 
kaimyną. Ypač tokioje situacijoje, 
kuomet tam tikra įtampėlė santy
kiuose ir vėl išryškėjo", — kalbėjo jis 
bei priminė, kad dar pirmadienį Lie
tuvos ambasadorius Maskvoje buvo 
iškviestas į Rusijos užsienio reikalų 
ministeriją bei turėjo išklausyti prie
kaištų dėl Lietuvos pareiškimo apie 
Rusijos ir Gruzijos santykius. 

C. Laurinavičius mano, kad Ru
sija ėmė speisti Baltijos šalis į kam-

„Rusija akivaizdžiai mus varo į 

kampą. J i tur i gerus santykius prak
tiškai su visa Europa, galų gale ir su 
pasauliu, išskyrus tą Rytų ir Vidurio 
Europos zoną, kuri kažkada buvo jos 
erdvėje. O dabar jinai jau gerina 
santykius ir su Vidurio Europos šali
mis — Vengrija, Austrija. Ir Čekija 
su Slovakija bus, matyt, įtrauktos į 
gero bendradarbiavimo lygmenį, ir 
tokiu būdu liks kompanija — Len
kija ir trys Baltijos valstybės. Be to, 
Suomija su Rusija yra pakankamai 
geruose santykiuose. Čia yra didelis 
pavojus. Mus varo į kampą ir neaiš
ku, kur čia tikrosios priežastys", — 
perspėjo politologas. 

J is mano, kad Lietuva turėtų pa
galvoti, kaip elgtis racionaliai, o ne 
vadovautis viena ar kita idėja. 

Tokios pat nuomonės laikosi ir 
R. Lopata. 

„Lietuva turi ieškoti pragmati
nių bendradarbiavimo krypčių ar 
sferų, kuriuose nebūtų erdvės pasi
reikšti ideologiniams pareiški
mams", — kalbėjo jis. 

* Floridoje prasidėjo ITF se
rijos „The Sheriff J i m Coast 
Clearwater Open* moterų teniso 
turnyras, kurio prizų fondą sudaro 
25,000 JAV dolerių. Pergalingai dve
jetų varžybas pradėjo Linos Stančiū-
tės ir airės Kelly Liggan duetas. Lie
tuvės ir airės pora 6:2, 6:4 nugalėjo 
amerikietės Tiffany Dabek ir ukrai
nietės Tatiana Lužanska duetą ir pa
teko į ketvirtfinalį. 

* Antradienį Estijos sost inėje 
ketvirtą kartą vykusiose tarp
tautinėse „Jumping Galą" leng
vaatlečių varžybose penktąją vietą 
vyrų trišuolio rungtyje užėmė Man
tas Dilys. Jo rezultatas — 16.17 m — 
geriausias sezono pasiekimas Lietu
voje. Moterų šuoliuose į aukštį aš
tunta buvo Viktorija Žemaitytė — 
1.75 m. Šių rungčių nugalėtojais ta
po kubietis Yoander Betanzosa 
(17.10 m) ir belgė Tia Hellebaut 
(1.97 m), pasiekusi naują šalies re
kordą. 

* Pergalę po dviejų pralai
mėjimų iš e i lės NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse iškovojo Da
riaus Songai los Čikagos „Bulis" 
komanda, antradienį namuose 
111:100 įveikusi Minnesot „Timber-
wolves" krepšininkus. Lietuvis aikš
telės šeimininkams pelnė 6 taškus, 
po krepšiais atkovojo 3 kamuolius, 
atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 
dukart suklydo bei surinko dvi pra
žangas. 

* Po daugiau nei dviejų sa
vaičių pertraukos antradienį su
žaistos šešer ios NHL reguliario
jo sezono rungtynės, kuriose sve
čiams pavyko iškovoti keturias per
gales. Dvidešimtą pergalę 57-osiose 
rungtynėse pelnė Washington , k a 
pliais" komanda su Dainiumi Zub-
rumi, išvykoje 5:3 įveikusi Toronto 
„Maple Leafs". Lietuvis per 21 su 
puse minutes kartą metė į aikštelės 
šeimininkų vartus bei pirmajame 
kėlinyje gavo dvi baudos minutes. 

Atkelta iš 1 psl. 
įmonėje nebus parodyta, dar prieš 
numatytą jos transliaciją antradienį 
pranešė keli Darbo partijos nariai. 

„SOS pagalbos" kalbinta D. 
Budrevičienė sakė likus valandai iki 
antradienio transliacijos sulaukusi 
laidos atstovo skambučio ir praneši
mo, jog anonsuotos laidos nebus. 

Vienas minėtos laidos kūrėjų 
Kristupas Krivickas sakė, jog spren
dimus transliuoti ar netransliuoti 
nepriklausomos prodiuserių kompa
nijos pagaminamas laidas sprendžia 
televizija. 

„Aš esu nepriklausomos prodiu
serių kompanijos vienas iš vadovų — 
kūrybos direktorius, ir mūsų veikla 
yra gaminti televizijos laidas. Mes 
jas ir gaminame.-Pagal kontraktą — 
rodyti tas laidas ar ne — sprendžia 
LNK televizija", — sakė K. Krivic
kas. 

Paklaustas, kaip dažnai televizi
ja neparodo jau pagamintų ir iš 
anksto paskelbtų laidų, K. Krivic
kas teigė, jog „tai pasitaiko dėl įvai
rių priežasčių". 

„Mes tų priežasčių nežinome ir į 
jas nesigiliname. Nedramatizuojame 
ir nepolitizuojame šio klausimo", — 
sakė K. Krivickas. 

LNK generalinis direktorius 
Paulius Kovas teigė, jog laida apie 
konfliktą „Krekenavos agrofirmoje" 
neparodyta dėl techninių kliūčių. 

,,Ar atkreipėte dėmesį, kad 
penktadienį dėl techninių kliūčių ne
parodyta ir M. Mikutavičiaus laida 
skelbta tema? Turėjome techninių 
problemų", — sakė P. Kovas. 

LNK dar praėjusį penktadienį 
paskelbė, kad neparodytą M. Miku
tavičiaus laidos temą parodys šią 
savaitę, tačiau dėl neparodytos lai
dos „Krekenavos agrofirmos" tema 
LNK vadovai kol kas nieko nežada. 

Paklaustas, ar pastaroji laida 
gali būti parodyta vėliau, P. Kovas 
atsakė: „Nežinau, ar pavyks atsta
tyti medžiagą". 

Tuo tarpu D. Budrevičienė įta
ria, jog laidos neparodymo priežas
tys — kitos. 

„Man buvo paaiškinta, kad lai
da sumontuota, bet nebus parodyta, 
nes LNK nepraleidžia. Sakė, kad at
sirado kita tema. Aš tada išdrįsau 
tiesiai paklausti man skambinusio 
laidos atstovo — ar čia V. Uspaski-
chas sustabdė? Tiesiogiai man nebu
vo pasakyta, bet buvo duota supras
ti, kad taip ir buvo", — sakė D. Bud
revičienė. 

D. Budrevičienė sakė buvusi pri
blokšta laidos kūrėjų jai praneštos 
žinios. 

„Man patys žurnalistai pasiūlė 
duoti tą interviu. Dvi valandas kal
bėjau, labai jaudinausi prieš kame
rą. O paskui — tokia žinia. Aš pradė
j au bijoti. Žmonės, kurie filmuoja, 
atvažiuoja ir ima interviu, pasirodo, 
negali visko išleisti į eterį, yra kaž
kokios instancijos, kurios užgniau
žia. Esu įstikinusi, kad čia V. Uspas-
kichas padarė, kad tos laidos nebū
tų", — pasakojo D. Budrevičienė. 

Moteris sakė sulaukusi didelio 
kolegų iš agrofirmos palaikymo, sa
k ė turėjusi vilčių, kad jos atviras 
kalbėjimas televizijai padrąsins ir 
k i tus „Krekenavos agrofirmos" dar
buotojus prabilti apie atlyginimų 
mokėjimo sistemą įmonėje. 

Atlyginimų vokeliuose istorija 
y ra susidomėjusios ir teisėsaugos 
institucijos, šiuo metu apklausian-
čios įmonės darbuotojus. 

„Krekenavos agrofirma" susido
mėta žiniasklaidai pranešus, jog su
sit ikime su Krekenavos gyventojais 
Darbo partijos vadovas V. Uspaski-
chas buvo užsipultas dėl agrofirmos 
darbuotojų atlyginimų, kurių dalis 
esą mokama nelegaliai. 

Kaip rašė dienraštis „Lietuvos 
ry tas" , V Uspaskicho a tsakymas 
krekenaviškius tiesiog pribloškė. 

„Jūs neimkite tų vokelių. Ir jei
gu jau esate tokie sąžiningi, gavę al
gą nueikite į Mokesčių inspekciją, 
deklaruokite visas gautas pajamas ir 
sumokėkite valstybei mokesčius. Ta
da jūsų pensijos nenukentės", — pa
reiškė sąžiningu verslininku ir poli
t iku prisistatęs Darbo partijos vado
vas V. Uspaskichas. 

Skolininkai užsienyje nepasislėps 
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 

Anglijoje, Airijoje, Ispanijoje ar kito
je Europos Sąjungos valstybėje gy
venantis lietuvis, tėvynėje palikęs 
nesumokėtų mokesčių kraitį, vieną 
dieną gali sulaukti nemalonaus sve
čio — antstolio. 

Lietuvos antstolių rūmų valdy
toja Asta Astrauskienė pranešė, kad 
dabar finansiniai įsipareigojimai 
skolininkus pasieks ir užsienyje, tre
čiadienį rašo dienraštis „Lietuvos ži
nios". 

Užsienyje gyvenančių skolinin
kų nelaimei, už antstolių paslaugas 
jiems tektų sumokėti tos valstybės, 
kurioje vyksta išieškojimas, įkai
niais. O jie daugelyje valstybių gero
kai didesni negu Lietuvoje. 

„Sodros" Komunikacijos sky
riaus vyriausioji specialistė Aurelija 
Juodytė teigė, kad individualios įmo
nės šių metų sausio 1 dieną „Sodros" 
biudžetui buvo skolingos 48.7 mln. 
litų. Tiek skolingi 18,800 privačių 
įmonių savininkai. 

Pasak A. Juodytės, būtent šiuos 
skolininkus „Sodrai" sunkiausia 
rasti, nes jie vienur įregistruoja įmo
nę, kitur persikelia, vėliau teisinasi 
negavę laiškų ir įspėjimų. 

Spalį priimtas specialus Euro
pos Par lamento ir Tarybos regla
mentas suteikė galimybę ES šalims 
senbuvėms bei naujokėms išieškoji
mo procedūras vykdyti visose ben
drijai priklausančiose šalyse, išsky
r u s Daniją. 

Lietuvos teismui išdavus Eu
ropos vykdomąjį raštą, kitų ES vals
tybių teismams nebereikės šio rašto 
patvirt int i , ar leisti vykdyti. Regla
mentas nurodo, kad „valstybėje na
rėje išduotas Europos vykdomasis 
r aš tas kitose valstybėse turi būti pri
pažįs tamas ir vykdomas". 

Vienintelė sąlyga Europos vyk
domajam raštui išduoti — skolinin
kai turėjo būti t inkamai informuoti 
apie teismo procesą ir nebūti pa
reiškę prieštaravimų. 

Pasak A. Astrauskienės, jei už
sienyje gyvenantis asmuo gavo kvie
timą į teismą, bet jame neapsilankė, 
laikoma, kad jis žinojo apie teismo 
procesą ir jam neprieštaravo. 

Antstolių rūmų valdytojos tvirti
nimu, jau buvo atvejų, kai Europos 
vykdomuoju raštu pasinaudota išieš
kan t emigravusių lietuvių tėvynėje 
pal iktas skolas — antstoliai surado 
pasislėpusius skolininkus. 
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Pasaulio naujienos 

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

KGB tvirt ina 
atskleidusi 
opozicijos 
sąmokslą 

Minskas , kovo 1 d. („Inter-
fax"/BNS) — Baltarusijos valstybės 
saugumo komitetas atskleidė radi
kaliosios opozicijos parengtą scena
rijų jėga užgrobti valdžią po prezi
dento rinkimų, pareiškė KGB pir
mininkas Stepan Suchorenka. 

Jo tvirtinimu, „paskelbus kovo 
19 dieną vykusių rinkimų rezultatus 
opozicija ketino pareikšti, jog jie su
klastoti". 

„Atskaitos tašku turėjo tapti 
provokacinis neregistruotos nevy
riausybinės organizacijos 'Partne
rystė' vadovų, neva lygiagrečiai ste
bėjusių rinkimus, pareiškimas", — 
pareiškė S. Suchorenka. 

Pasak jo, „prie rinkimų apylin
kių neva surengtų apklausų proto
kolai, turėję patvirtinti rinkimų re
zultatų klastojimą, buvo konfiskuoti 
sulaikius keturis organizacijos va
dovus". „Konkrečiai, protokoluose 
buvo pateikti paramą atspindintys 
skaičiai: už vieną iš opozicijos va
dovų Aleksandr Milinkevič balsavo 
53.7 p roc , už dabartinį prezidentą 
Aleksandr Lukašenka — 41,3 proc., 
už likusius kandidatus — 5 proc", 
— sakė KGB atstovas. 

Jo duomenimis, „pagal opozici
jos scenarijų Minsko centre buvo nu
matyta organizuoti daugiatūkstan
tinį mitingą, kurio metu ketinta mi
nioje susprogdinti sprogstamuosius 
užtaisus". 

„Kraujas ir aukos atriša rankas 
protesto akcijos organizatoriams, ir 
tuomet prasideda valdžios instituci
jų patalpų, stočių užėmimas, blokuo
jami geležinkelio keliai siekiant su
stabdyti valstybės funkcionavimą", 
— tvirtino S. Suchorenka. 

J is pažymėjo, kad „buvo nu
matyta pasitelkti smogikus iš Gru
zijos, Ukrainos, buvusios Jugoslavi
jos šalių". 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos prezidento žmona Ingrid 

Ruutel užsiminė, kad dabartinis ša
lies vadovas Arnold Ruutel gali ne
kelti savo kandidatūros antrajai ka
dencijai. Per prezidento surengtą 
metinį iškilmingą priėmimą šalies 
Nepriklausomybės dienos proga Ar
nold Ir Ingrid Ruutel buvo apsirengę 
estų taut iniais drabužiais. „Dar 
prieš ketverius metus aš nuspren
džiau, kad per paskutinį priėmimą 
būsiu apsirengusi tautiniais drabu
žiais", — sakė I. Ruutel. Prezidentas 
A. Ruutel iki šiol nepranešė visuo
menei, ar kels savo kandidatūrą an
trajam prezidentavimo laikotarpiui. 

BERLYNAS 
Vokietijos pareigūnai rado negy

vą katiną, užsikrėtusį paukščių gri
po virusu H5N1, pranešė Federalinis 
gyvūnų sveikatos tyrimų institutas. 
Institutas atlieka tyrimus, siekda
mas išsiaiškinti, ar tai ta pati mirti
na viruso atmaina, kuri pareikalavo 
aukų Azijoje ir Turkijoje. Pasak pra
nešimo, katinas buvo rastas toje pa
čioje saloje prie Vokietijos šiaurinių 
krantų, kur šį mėnesį buvo rasta nuo 
gripo kritusių paukščių. Sis atradi
mas sustiprina būgštavimus, kad vi
rusas gali mutuoti ir persiduoti kitų 
rūšių gyvūnams Europoje, kaip tai 
įvyko kitose pasaulio dalyse. Kol kas 
nežinomas nė vienas atvejis, kai ka
tės perdavė šią ligą žmogui. 

Irake turėtų likti „tiek, kiek reikės", 
kaip sako prezidentas George W. 
Bush. Tuo tarpu 29 proc. apklaustų 
karių mano, kad JAV pajėgos turėtų 
pasitraukti nedelsdamos, 22 proc. 
sakė, kad jos turėtų pasitraukti per 
pusę metų. 58 proc. apklaustųjų sa
kė, kad JAV misija Irake jiems yra 
aiški, o 42 proc. prisipažino, kad ji 
jiems ne visai aiški ar labai neaiški 
arba kad jie nėra tikri dėl šios misi
jos ar visai jos nesupranta. 

NEWYORK 
JAV vyriausybė sutiko išmokėti 

300,000 dolerių kompensaciją, pagal 
pasiektą taikos susitarimą tenki
nant Egipto piliečio Ehab Elmaghra-
by, areštuoto drauge su kitais šim
tais musulmonų po rugsėjo 11-osios 
teroro aktų, ieškinį. Tai pranešė ieš
kovo advokatė Haeyoung Yoon. Susi
tarimas gali būti precedentas šim
tams kitų ieškinių vyriausybei. JAV 
administracija kal t inama juose 
šiurkščiais konstitucinių teisių pa
žeidimais tiriant teroro aktus. Per 
kelias savaites po išpuolių prieš Pa
saulio prekybos centrą ir Pentagoną 
federalinė valdžia sulaikė 762 JAV 
pilietybės neturinčius asmenis, ku
rie kone visi buvo musulmonai ar 
arabai. Patikrinus paaiškėjo, kad nė 
vienas jų nebuvo susijęs su lėktuvų 
pagrobimu ar su „ai Qaeda". 

AZIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Irake tarnaujančių JAV karių 

plataus masto apklausa, kurios re
zultatai paskelbti antradienį, paro
dė, jog 72 proc. karių mano, kad 
amerikiečiai per metus turėtų pasi
traukti iš Irako. Tačiau 53 proc. ap
klaustųjų sakė, kad JAV karių ir 
bombardavimų skaičius turėtų būti 
padvigubintas, jei norima pažaboti 
sukilimą šioje šalyje. Tik 23 proc. ap
klaustųjų mano, kad JAV pajėgos 

KABULAS 
JAV prezidentas George W. 

Bush trečiadienį per savo pirmąjį vi
zitą Afganistane sakė esąs įsitikinęs, 
kad „ai Qaeda" vadovas Osama bin 
Laden bus patrauktas atsakomybėn. 
O. bin Laden, kuriam prieglobstį bu
vo suteikęs Talibano režimas, nuša
lintas per JAV vadovaujamą invaziją 
2001 metų pabaigoje, t ikriausiai 
slapstosi kažkur atokiuose kalnuo
tuose Afganistano ir Pakistano pa
sienio rajonuose. „JAV pajėgos ieško 
ne tik bin Laden, bet ir visų tų, kurie 
rezga sąmokslus su bin Laden; afga
nų pajėgos ieško ne tik bin Laden, 
bet ir visų tų, kurie rezga sąmokslus 
su bin Laden, ir Pakistano pajėgos jų 

ieško", — sakė JAV vadovas. „Daro
me pažangą ardydami 'ai Qaeda'. 
Lėtai ir patikimai t raukiame žmo
nes į teismą, ir pasaulis yra geresnis 
dėl mūsų pastovios pažangos", — sa
kė G. W. Bush. 

DELHI 
Indijos sostinėje trečiadienį apie 

50,000 šūkius skanduojančių musul
monų surengė demonstraciją prieš 
JAV prezidentą George W. Bush, ku
ris trečiadienį vakare atvyko į šią 
šalį po t rumpo apsilankymo Afganis
tane. Protestuotojai į demonstraciją, 
kurią suorganizavo musulmonų re
liginė organizacija „Jamiat Ulama-i-
Hind", susirinko didelę teritoriją 
užimančiame parke prie pagrindinio 
Delhi komercinio rajono. Mažesnė 
protesto akcija įvyko prie istorinės 
XVII amžiaus Penktadieninės me
četės Delhi senamiestyje. „Nenori
me, kad G. W. Bush čia atvyktų, nes 
jis yra didžiausias pasaulio teroris
tas . J a m nėra vietos laisvės didvyrio 
Gandhi žemėje", — teigė „Jamiat 
Ulama-i-Hind" atstovas spaudai 
Abdul Hameed Naumani. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Gazos Ruože trečiadienį sprogus 

automobiliui, į kurį, kaip sakė liudi
ninkai, buvo pataikyta per izraelie
čių a taką iš oro, žuvo „Islamo dži-
hado" aukšto rango vadas. Saugumo 
šaltiniai nurodė, kad žuvo Abu ai 
Waleed ai Dahdouh. Pasak liudi
ninkų, į automobilį, važiavusį netoli 
palestiniečių Finansų ministerijos 
būstinės Gazoje, pataikė iš Izraelio 
nepilotuojamo lėktuvo paleista ko
vinė raketa . 

BAGHDAD 
Ir šiitų, ir sunitų gyvenamame 

Djadida rajone Irako sostinės piet
ryčiuose trečiadienį sprogus auto
mobiliui su sprogmenimis žuvo ma
žiausiai 23 žmonės, o dar 58 buvo 
sužeisti. Sprogimas apie vidurdienį 
vietos laiku nugriaudėjo pagrindinė
je rajono gatvėje, kur taip pat įsikū
ręs turgus . Tai naujausias išpuolis 
prieš Iraką, ypač Baghdad, drebi
nančių sprogimų virtinėje. Antradie
nį per panašius sprogimus žuvo 64 
žmonės. Antradienį Djadida taip pat 
buvo susprogdinta automobilyje pa
dėta bomba, nusinešusi daug aukų. 

Kaltintojas: S. Hussein pasirašė 
mirties nuosprendi ATLANTIC 1-800-775-SEND 

www.atlanticexpresscorp.com 
Baghdad , kovo 1 d. („Reu-

tersTBNS) — Pagrindinis Saddam 
Hussein bylos kaltintojas antradienį 
teisme perskaitė dokumentus, kurie, 
pasak jo, atskleidžia, kad buvęs Ira
ko vadovas pasirašė 148 žmonių mir
ties nuosprendį. 

Jaafar ai Moussawi sakė, kad šį 
1984 metų birželio 14-osios doku
mentą pasirašė kitas bylos atsako
vas, Revoliucijos teismo pirmininkas 
Awad ai Bandar ir patvirtino pats 
buvęs prezidentas. 

„Šiuo dokumentu tos 148 aukos 
pasmerkiamos pakarti", — teismui 
sakė J. ai Moussawi. 

S. Hussein ir kiti septyni bylos 
atsakovai dėl 148 Dudjail miestelio 
gyventojų nužudymo yra kaltinami 
nusikal t imais žmoniškumui. Šie 
žmonės buvo pasmerkti mirti po to, 
kai 1982 metais Dudjail; buvo nesėk
mingai pasikėsinta į S. Hussein gy
vybę. 

Kaltintojai tikisi, jog tokie doku
mentai padės nustatyti, kad S. Hus
sein yra tiesiogiai susijęs su žiau
riais nusikaltimais. 

Tuo tarpu S. Hussein prisiėmė 
atsakomybę tik už vaismedžių su
naikinimą Dudjail kaime, kuriame 
buvo pasikėsinta į jo gyvybę. 

„Aš pasirašiau įsaką sunaikinti 
sodus", — prisipažino S. Hussein li
kus kelioms minutėms iki teismo 
posėdžio pabaigos. 

„Aš esu Saddam Hussein. Tuo 
metu aš buvau vadovaujantis as
muo. Nesu pratęs versti kaltę ki
tiems", — sakė buvęs diktatorius 
teisme. 

Teismui jis taip pat papasakojo, 
kad tame kaime buvo pasikėsinta į 
jo gyvybę. 

„Aš buvau apšaudytas iš auto
mato maždaug 50 m atstumu", — sa
kė jis pasakodamas apie pasalą, į 
kurią pateko jo automobilių kolona. 

Oceai 

m 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šaJis. 

Krovmg gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis 

Auto AfrFrelght 
—*m Automobiliu pirkimas bei 

j siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaoes Trucking 

Smulkiu siuntimu siuntimas oei 
p^statyr^as i na^us Uet jvoje Latvike 
Estijoje Baitar;.>iijCje oei U*'a "c,-* 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604SS Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9632 Ttl. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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AR SKALBIMO MASINOS MINTA KOJINĖMIS? 
Norint dvi kojines išskirti am

žiams, pakanka jas išskalbti skalbi
mo mašinoje. Tai nenuginčijamas 
faktas. O kur tokiu, atveju dingsta 
antroji kojinė, kaip vėliau ją rasti ir 
sujungti porą — vienareikšmio atsa
kymo nėra, nors kojinių dingimo 
problema namie, kaip paaiškėjo, 
rūpi daugeliui. 

Šis reiškinys įgavo net vienišų 
kojinių fenomeno (Single-Socks-
Phanomen) pavadinimą. Interneto 
diskusijose šia tema išsakoma dau
gybė versijų. Pavyzdžiui, gamintojai, 
norėdami padidinti pardavimų 
apimtis, kas antrą kojinę gamina iš 
specialaus pluošto, kuris ištirpsta jį 
pašildžius drėgnoje aplinkoje. Tai 
yra: išskalbei dvi kojines, likai su 
viena — eini pirkti naujos poros. Ta
čiau šią versiją tuoj pat nuginčija fi
ziologija — logiškai mąstant, koji
nės, kurias dėvi labai prakaituotos 
kojos, turėtų nepatekti \ skalbimo ma
šiną — jos išnyksta tiesiog batuose. 

Skalbimo mašinų gamintojai jau 
pavargo atsakinėti į klausimus ir 
įtikinėti, kad tik labai retais atvejais 
ir tik seni priekinės įkrovos modeliai 
gali įtraukti smulkius drabužių prie
dus į angą tarp būgno ir guminės 
tarpinės. Daugelio skalbimo agre
gatų instrukcijose rasime ir specia
lią rekomendaciją: smulkius skal
binius skalbti specialiame tinklelyje. 
Kita vertus, jei dėl skalbyklės kon
strukcijos iš būgno kažkas „išgaruo
ja", kodėl dingsta būtent kojinės, o 
ne, pavyzdžiui, kelnaitės? 

Nežinia, ar pavyks įminti ko
jinių dingimo mįslę. 

Kai kurie sumanūs verslininkai 
sprendžia problemą savaip: nusi
movei skalbti skirtas kojines, iškart 
sukabinai jas segtuku — ir į krepšį 
su skalbiniais, su tuo pačiu segtuku 

— į skalbimo mašiną ir ant džiovyk
los. Tiesa, čia reikia priversti save 
kontroliuoti: vis dėlto kur kas pap
rasčiau nešvarias kojines ne susegti, 
o įmesti į kampą. Kaip ten bebūtų, ne
pataisomiems žmonėms taip pat pa
ruoštas pasiūlymas: kojinės pradė
tos pardavinėti ne po dvi, o po tris. Tu
rint atsarginę kojinę, net pati go
džiausia skalbimo mašina jau nebaisi. 

Skirtingo amžiaus, skirtingos 
šeimyninės padėties ir skirtingų pro
fesijų atsakiusiųjų, gyvenančių skir
tingose šalyse, buvo paprašyta at
sakyti į tris klausimus: 

1. Ar jūsų namuose po skalbimo 
taip pat dingsta kojinės? 

2. Ar turite maišelį, kuriame 
sudėtos vienišos kojinės be poros? 

3. Kaip manote, kur jos dingsta? 
Buvo įspėta, kad tai ne pokštas. 
Ir štai ką jie atsakė: 
„Laikau atskirai", — fizikos 

inžinierius (Vokietija). 
1. Dingsta, o kaip kitaip? 2. Ne, 

maišelio neturiu. Tačiau vis viena iš
mesti gaila, laikau atskirai. 3. Pasi
meta arba maišuose su nešvariais 
drabužiais, arba skalbimo mašinose. 

„Mes patys išskiriame tai, kas 
neišskiriama", — filologė (Vokietija). 

— Taip šis reiškinys man gerai 
žinomas. Būdama studentė, maniau, 
kad tai „bendriko" pašalinis efektas. 
Vokietijoje kiekvieno bendrabučio 
rūsyje stovi skalbimo mašina. Išim-
dami iš jos skalbinius, studentai 
dažnai pamiršta prie būgno prilipu
sias kojines. Jei pasivaikščiosime po 
vokiečių bendrabučių rūsius, rasime 
ne vieną kilogramą vienišų pasime
tusių kojinių. 

Tačiau vėliau paaiškėjo, kad 
kojinės dingsta ir bute. Mano vyras 
mano, kad jos dingsta ne tiek maši
noje, kiek pakeliui į ją. Skubėdami 
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įdėti naujų skalbimų, mes išski
riame tai, kas neišskiriama. Viena 
kojinė jau išskalbta ir neturi poros. 
Kita tik laukia savo skalbimo. O jei 
jos netyčia ir susitiks tame maišely
je, tai tiesiog jau nebepažins viena 
kitos: viena išskalbta keletą kartų ir 
atrodo daugiau dėvėta, kita dar visai 
Jauna" — na, kokia iš jų pora? 

„Išmetu ir keikiuosi" — redakto
rius (Maskva). 

1. Mano namuose kojinės dings
ta ir prieš skalbimą, ir po jo. 2. 
Maišelio neturiu, nes kai pamatau, 
kad kojinė prarado savo „draugę", iš 
pradžių bandau rasti jai tinkamą 
porą iš tokių pat vienišų (būtent 
todėl jau keletą metų perku juodas 
kojines be piešinio). Jei tai nepavyks
ta, išmetu jas į kibirą ir keikiuosi. 3. 
O kas to nežinojo?! 

„Kalti tik vyrai", — reklamos 
agentūros darbuotoja (Nyderlandai). 

— Mano vyras po kiekvieno 
skalbimo klausia: na, kiek šiandien 
našlaičių turime? Vienišų kojinių 
mes nemetame, nes viltis atrasti 
dingusiąją miršta paskutinė. 

Šį fenomeną paaiškinti galima 
tokia teorija: kadangi „našlaitėmis" 
dažniausiai tampa vyro kojinės — 

greičiausiai jis, išskyręs jas, meta į 
krepšį su įvairiaspalviais drabu-ž-
iais. Jei pasiseks (o tai atsitinka 
ypač retai), pasiklydusi kojinė ke
liauja vėl į skalbimo mašiną ir grei
tai randa partnerę, jei ne — vieni
šės kabės kaip pernykščiai lapai ant 
džiovyklos grotelių. Vėliau jos iške
liaus į spintą, kurioje pamirštos ir 
niekam nereikalingos pragulės išti
sus metus. Išvada tokia — kalti tik 
vyrai. 

„Problemos spręsti nereikia", — 
žurnalistė (Prancūzija). 

— Taip, kojinės dažnai dingsta. 
Mes ištisus metus bandome įminti 
šią mįslę. Vienišų kojinių į maišelį 
nededame. Kurį laiką jos mėtosi spin
toje, o vėliau kaip paveldėjimą jas 
gauna šuo. (Blogu oru mes užmau
name šuniukui kojines. Pasivaikš
čiojimo metu jis pameta 2-3 kojines 
krūmuose, taigi vienišų kojinių kau
pimo problemos spręsti nereikia.) 

Kartais dingusi kojinė atran
dama užvalkale. Guli sau mažytė, 
susigūžusi pačiame kamputyje, į 
kurį ją įvarė gręžimo režimas. Ta
čiau tokie radiniai — reta sėkmė. 

„Klaipėda" 

GLADIATORIAI KOVĖSI 
PAGAL GRIEŽTAS TAISYKLES 

Senovės romėnų amfiteatruose 
gladiatoriai žiūrovų malonumui kau
davosi ir žūdavo, tačiau kovodami jie 
tikriausiai laikėsi griežtų taisyklių, 
kurios neleido griebtis žiauraus 
smurto, teigia mokslininkai. 

Ištyrus Efese (Turkija), kuris 
priklausė senovės Romos imperijai, 
rastų 67 gladiatorių palaikus, buvo 
nustatyta, jog jie laikėsi tam tikrų 
kovos taisyklių ir vengė beatodai
riškai lieti kraują. 

Sužeidimai, rasti priekinėje kau
kolės dalyje, rodo, jog kiekvienas ko
votojas per susirėmimą su varžovu 
naudojo tik vienos rūšies ginklą, sa
koma dviejų Austrijos tyrinėtojų 
pranešime, kurį netrukus turėtų išs
pausdinti žurnalas „Forensic Science 
International". 

Gladiatorių kautynėse nebuvo 
žiauraus smurto ir sunkių sužaloji
mų, būdingų maždaug prieš du tūks
tantmečius vykusiems mūšiams. 
Nors dauguma gladiatorių dėvėjo 
šalmus, ištyrus palaikus buvo nus
tatyta, jog net dešimt jų mirė dėl 
smūgio į galvos šoną, suduoto pa
našiu į plaktuką įrankiu. Todėl ma
noma, kad užkulisiuose sužeistus 

pralaimėtojus pribaigdavo budeliai. 
Toks pranešimas patvirtina ro

mėnų meno kūriniuose vaizduojamų 
kovų arenose scenas, pagal kurias 
galima spėti, jog gladiatoriai būdavo 
gerai parenkami vienas pagal kitą ir 
privalėjo laikytis taisyklių, kurių lai
kymąsi užtikrindavo du teisėjai. Su 
tokiomis išvadomis sutinka ir Kat-
hleen Coleman iš Harvard univer
siteto, dirbusi konsultante kuriant 
Ridley Scott filmą „Gladiatorius". 

„Tai, kad nė vienoje iš gladiato
rių kaukolių nebuvo rasta daugelio 
smūgių pėdsakų, tikriausiai patvir
tina, jog per gladiatorių kovas ir po 
jų buvo laikomasi griežtos tvarkos", 
— rašo žurnalas „News Scientist", 
remdamasis K. Coleman. 

Mokslininkai Kari Grosschmidt 
iš Vienos Medicinos universiteto ir 
Fabian Kanz iš Austrijos archeologi
jos instituto tirdami gladiatorių mir
ties priežastis atliko tyrimus rent
geno spinduliais ir mikroskopu. 
Minimi gladiatorių palaikai buvo 
rasti 1993 m. Manoma, kad šie gla
diatoriai gyveno II a. po Kr. 
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2006 METAI 
Kovas 

Kovo 3 d., penktadienį: Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 
fotografijos parodos „2K2" atidary
mas. Parodos autoriai, žinomi fo
tografai — Algimantas Kezys ir 
Eugenijus Krukovskis. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

Kovo 4 d. šeštadienį ir kovo 5 
d. sekmadienį: Jaunimo centro 
mugė. 

Kovo 5 d., sekmadienį: links
mas renginys Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 

— Ateitininkų namų narių meti
nis susirinkimas. Pradžia 1 vai. p.p. 

Kovo 12 d., sekmadienį: Kovo 
11-osios — Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo ir „Lietuvių 
balso" ketvirtojo konkurso premijų 
įteikimo šventė Jaunimo centre. 

— Tradicinė Čikagos lietuvių 
skautų Kaziuko mugė Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Pradžia tuo
jau po 9:15 vai. r. Mišių. 

— Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje rodomas filmas. Pradžia 2 
vai. p.p. 

Kovo 19 d., sekmadienį: tuoj 
po 1 vai. p.p. šv. Mišių Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubas ruošia Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą. 

— Šeimų teatro iš Toronto 
(Canada) „Žalios lankos" spektaklis 
„Bulvinė pasaka" Jaunimo centre. 
Pradžia 2 vai. p.p. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

— JAV LB Lemonto apylinkės 
metinis narių susirinkimas PLC di
džiojoje salėje. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Verbų kūrimo pamokėlė Bal
zeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 2 vai. p.p. 

Kovo 25 d., šeštadienį: Gavė
nios susikaupimas-rekolekcijos 
Ateitininkų namuose, Lemont. 

— Ramunės Razevičienės dailės 
darbų parodos atidarymas Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. Pradžia 
7 vai. v. 

Kovo 26 d., sekmadienį: Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selių rėmėjų metinė šventė. 

— Margučių skutinėjimo pa
mokėlė Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 

Balandis 

Balandžio 1 d., šeštadienį: 
Balzeko liet. kultūros muziejuje pro
grama: „Postmodernus teatras: pa
saulio veidrodis — atidaroma paroda 
„Kosto Ostrausko kūryba: litera
tūra ir teatras". Pradžia 3 vai. p.p. 

Balandžio 8 d., šeštadienį: 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 
Čikagoje parodos, skirtos Lietuvių 
operos Čikagoje 50-mečiui pažy
mėti, atidarymas. 

— „Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės vakarienė, varžytinės ir šo
kiai — „Juoda/balta" puota Pasau
lio lietuvių centre. Pradžia 7 vai. vak. 

Balandžio 9 d., sekmadienį: 
sakralinės muzikos koncertas „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai" 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Ruošia JAV LB Lemonto apy
linkė. Pradžia 1:30 vai. p.p. 

Balandžio 22 d., šeštadienį: 
Pasaulio lietuvių centro pokylis, 
Lemont. 

— Dvasinės atgaivos valandėlė 

Jaunimo centre. Bus meninė dalis ir 
vaišės. Pradžia 4 vai. p.p. Rengia 
Katalikų federacija. 

Balandžio 23 d., sekmadienį: 
Balzeko liet. kultūros muziejuje 
vyks užsiėmimas „Lietuvių liaudies 
skulptūros ir architektūros orna
mentika". Pradžia 2 vai. p.p. 

Balandžio 29 d., šeštadienį: 
habil. dr. Giedriaus Subačiaus pas
kaita Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 

Balandžio 30 d., sekmadienį: 
Lietuvių operos 50 metų jubiliejinis 
renginys Morton gimnazijos salėje. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

Gegužė 

Gegužės 7 d., sekmadienį: 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos ruo
šiami Motinos dienos pietūs Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. Pradžia 
12:30 vai. p.p. 

Gegužės 14 d., sekmadienį: 
Balzeko liet. kultūros muziejuje 
vyks užsiėmimas „Lietuvių liaudies 
namų apyvokos reikmenų ornamen
tika". Pradžia 2 vai. p.p. 

Gegužės 21 d., sekmadienį: 
pianisto Gabrieliaus Aleknos kon
certas Jaunimo centre. Pradžia 3 
vai. p.p. Ruošia Amerikos Lietuvių 
televizija. 

— Muzikinė popietė Balzeko liet. 
kultūros muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 

Birželis 

Birželio 3 d., šeštadienį: Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, 
vysk. Gustavo Garcia Siller teiks 
Sutvirtinimo sakramentą. Iškilmės 
prasidės 4 vai. p.p. 

Birželio 4 d., sekmadienį: 
Ateitininkų šeimos šventė. 9 vai. r. 
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je; 10:30 vai. r. PLC salėje iškilmin
gas posėdis. 

— Ateitininkų namų gegužinė 
Ateitininkų namų sode. Pradžia 12 vai. 

Muzikinė popietė Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Pradžia 2 
vai. p.p. 

Birželio 11 d., sekmadienį: 
Birželio trėmimų minėjimas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje. Mišios 
10:30 vai. r., akademinė dalis po Mi
šių parapijos salėje. 

Birželio 25 d., sekmadienį: 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
40-asis gimtadienis ir parodos ati
darymas. Pradžia 6 vai. v. 

Liepa 

Liepos 1 d., šeštadienis: VIII 
Lietuvių dainų šventės susipažinimo 
vakaronė. 

Liepos 2 d., sekmadienį: VIII 
Lietuvių dainų šventė University of 
Illinois Pavilion salėje. 

Liepos 2 d., sekmadienį: VIII 
Lietuvių dainų šventės pokylis Shera-
ton Chicago Hotel & Towers patalpose. 

Rugpjūtis 

Rugpjūčio 12 d., šeštadienį: 
Beverly Shores, IN, Lietuvių klubas 
ruošia savo metinę gegužinę Litua-
nica parke. Pradžia 1 vai. p.p. 

Rugsėjis 

Rugsėjo 24 d., sekmadienį: 

jONASV.PRUNSKIS MD 
TERRi DALLAS PRUNSKiS. MD 

M A U N A K V RANA MD 
Illinois Pam Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

ViDAS J. NEMiCKASM.D 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU 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 angEškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
- • • • • — • i • • • i 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 
ParuoiJa Aušrelė Sakalaltė 

Hundred tenth lesson. (Handred 
tenth leson) — Šimtas dešimta 
pamoka. 
Store closing. (Stor klouzing) — 
Uždaroma parduotuvė. 
There is a clothing store down-
town that is going out of busi-
ness. (Thėr is e klouthing stor 
dauntaun thet iz going aut af biz
nis) —~ Miesto centre uždaroma 
viena drabužių parduotuvė. 
How come they are clousing? 
(Hau kam thei ar klouzing) — Kodėl 
jie užsidaro? 
A big store was built across the 
street, they lošt clients to com-
petition. (A big stor uoz bult ėkros 
tha stryt, thei lošt klajents tū kam-
petišion) — Skersai gatvės buvo pa
statyta didelė parduotuvė, jie pra
rado klientus, nes neišlaikė konku
rencijos. 
Are they going to have a store 
closing sale? (Ar thei going tū hev 
e stor klouzing seil) — Ar jie par
duotuvės uždarymo proga turės 
nupiginimą? 
Yes, today is the first day, I 
want to go before everything is 
picked over. (Jes, tūdei iz tha 
fiorst dei, ai uant tū gou bifor 
everithing iz pikt over) — Taip, šian
dien pirmoji diena, aš noriu ten 
nuvykti, kol visko neišpirko. 
Can I go with you? I always li-
ked their merchandise, I would 
likę to see what they have. (Ken 
ai gou uith jū? Ai olueis laikd their 
merčendais, ai uod laik tu sy uoat 

thei hev) — Ar aš galiu važiuoti su 
tavim? Man visuomet patiko jų pre
kės, norėčiau pamatyti, ką jie turi. 
Great, I saw a suit that I iiked 
and couldn't afford, I want to 
see if it's marked down. (Greit, ai 
sou e siūt thet ai laikd end kudnt 
eford, ai uant tu sy if its markd 
daun) — Puiku, aš ten mačiau kos
tiumą, kuris man patiko, bet buvo 
per brangus, noriu pažiūrėti, gal jis 
nukainuotas. 
Let*s go and see if it's stifl there, 
I saw a lot of cars in front of the 
store. I hope no one bougtht it. 
(Lets gou ęnd sy if its stil thėr, ai 
sou e lat af kars in frant af tha stor, 
ai houp no uon both it) — Važiuo
kim pažiūrėti, ar jis dar ten yra, aš 
mačiau daug mašinų prie parduotu
vės, tikiuosi, kad niekas jo nenu
pirko. 
I hate to see them close, they 
had such unique merchandise, 
that no one else had. (Ai heit tū 
sy them clouz, thei hed sač junyk 
merčendais, thęt no uon eis hed) — 
Man gaila, kad jie užsidaro, jie tu
rėjo tokias išskirtines prekes, kokių 
niekas kitas neturėjo. 
I thinfc that we are seeing the 
end of specialty store, they can't 
compete with the big stores. (Ai 
think thęt ui ar sying tha end af 
specialty stors, thei kent kampyt uit 
big stors) — Man atrodo, kad ma
žoms parduotuvėms atėjo galas, jos 
negali konkuruoti su didelėmis 
krautuvėmis. 

„Vaiko vartai \ mokslą" tradiciniai 
„Derliaus pietūs" Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Spalis 

Spalio 7 d., šeštadienį: koncer
tas Jaunimo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Lapkritis 

Lapkričio 12 d., sekmadieni: 
Premijų šventė Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Lapkričio 19 d., sekmadieni: 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 88 
m. sukakties paminėjimas Šaulių na
muose. Rengia Čikagos ramovėnai. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcnerAve.Sts
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Užgavėnės 
Balzeko lietuvių kultūros 

• • • muziejuje 
Užgavėnės — sena šventė, žino

ma visose Europos šalyse. Jos 
paskirtis — išvyti žiemą, paskatinti 
greičiau ateiti pavasarį. Šventė 
švenčiama likus 7 savaitėm iki 
Velykų. Šventės ištakos pagoniškos, 
tačiau dabar glaudžiai susietos su 
krikščionybe. Per Užgavėnes leidžia
ma paskutinį kartą gausiai ir riebiai 
pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda 
Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kris
taus Prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu 
skatinama pasnikauti, nevalgyti 
mėsos, gedėti. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje vasario 18 d. Užgavėnių šventei 
ruošėsi Maironio lituanistinės mo

kyklos trečiokai. Pirmiausia peržiū
rėjome dokumentinį filmą apie Už
gavėnių tradicijas Lietuvoje. Daili
ninkės Rasa Ibianskienė ir Ramunė 
Razevičienė padėjo iš pačių įvai
riausių medžiagų išradingai pasida
ryti kaukes. Žurnalistai Bob Schultz 
iš „News-Herald" ir Dalia Kava
liauskienė iš „Amerikos lietuvio" 
išrinko įspūdingiausias kaukes, o 
muziejaus prezidentas Stanley Bal-
zekas, Jr., jas apdovanojo. Vaiši
nomės tradiciniais Užgavėnių bly
nais, žaidėme žaidimus. 

Tikrai gerai pasiruošėme išvary
ti žiemą iš kiemo. 

Rita Janz 

SODRAUS BALSO BOSAS 
DAINUOS „PILĖNUOSE" 

Ritos Janz nuotraukoje Stanley Balzekas, jr., apdovanoja vieną iš nugalėtojų. 

Plačiai pagarsėjęs Lietuvos ope
ros ir baleto teatro bosas Valdimiras 
Prudnikovas šį pavasarį statomoje 
kompozitoriaus Vytauto Klovos he-
roinėje operoje „Pilėnai" atliks Pilė
nų valdovo, kunigaikščio Margirio 
vaidmenį. Solistas turi didelę operi
nę patirtį, pajėgia sukurti įtikinan
čius vaidmenis, o taip pat turi malo
nų klausyti sodraus boso tembrą. 

Savo muziko karjerą jis pradėjo 
1959 metais Hermano Perelšteino 
vadovaujamame berniukų ir jaunuo
lių chore „Ąžuoliukas". Vėliau įstojo 
į dabartinę Muzikos akademiją ir 
baigė profesoriaus Zenono Paulaus
ko dainavimo klasę. Ją baigęs 1979 
m. V. Prudnikovas Lietuvos operos ir 
baleto teatre pradėjo solisto karjerą. 
Jis yra dažnai kviečiamas dainuoti 
didžiųjų teatrų salėse Europoje, 
Jungtinėse Valstijose, Japonijoje. 
Koncertuodamas dažnai lankos 
Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir 
Anglijoje. Tarptautinio pripažinimo 
V. Prudnikovas susilaukė muzikos 
festivaliuose: Echterbache — Liuk
semburge, Rossini festivalyje Wil-
dbade, Berlyno muzikos savaitėje, 
Prahos pavasario festivalyje, Verdi 
festivalyje — Italijoje, Operos festi
valyje — Suomijoje ir kitur.V. 
Prudnikovas pagarsėjo M. Musorgs-
kij „Boris Godunov" operoje, statyto
je St. Petersburg teatre, New York 
miesto operoje, Champs Elysee teat
re Paryžiuje ir daugelyje kitų teatrų. 
V. Prudnikovo repertuaras yra labai 
turtingas. Per tris karjeros dešimt
mečius, jis atliko daugiau nei 30 
vaidmenų, tarp jų Mefistofelio Ch. 
Gounod „Fauste", Godunov M. Mu-
sorgskij operoje „Boris Godunov", 
Hermann R. Wagner „Tannhauser", 
Dalado R. Wagner „Skraidantis olan
das", Končak A. Borodin „Princas 
Igoris", Timur G. Puccini „Turan-
dot", Sparafucile G. Verdi „Rigo-
letto". Tai tik keletas jautriai ir 

V. Prudnikovas (kairėje) dainuoja 
W.A. Mozart operoje „Don Giovanni" 

puikiai sukurtų vaidmenų. 
Nuo 1992 metų V. Prudnikovas 

yra Lietuvos muzikos akademijos 
profesorius. Šiuo metu jis eina Lie
tuvos Respublikos kultūros ministro 
pareigas. 1996 metais V. Prudni
kovas buvo apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro kryžiumi, o 1997 
metais jam buvo suteiktas Lietuvos 
nacionalinis apdovanojimas už pa
siekimus dainos mene. Plačiau apie 
Čikagos Lietuvių operos sukaktį ir 
solistą V. Prudnikovą skaitykite 
wvrw.lithoperachicago.org 

Nepraleiskite šios Lietuvių ope
ros sukaktuvinės šventės. Dalyvau
dami kompozitoriaus V. Klovos „Pi
lėnų" herojinės operos pastatyme, 
gėrėsimės vieno geriausių Lietuvos 
solistų, — V. Prudnikovo — daina
vimu. Stebėdami tragišką veikalo 
atomazgą, širdyje pajusime tautinį 
pasididžiavimą sava kultūra. 

J . Končius 

Lietuviški filmai 
per Amerikos lietuvių TV 

T m. m v i z i <j ,&. 
Vasario mėnesį Amerikos lietu

vių televizija rodė savo laidas net 
keturis kartus per savaitę. Dar ir 
penktadieniais žiūrovai galėjo žiū
rėti geriausias Lietuvos nacionalinės 
TV laidas, kurias pristatė Lietuvių 
fondas. Kovo mėnesį Čikagos ir 
apylinkių lietuvių laukia kita staig
mena! Kiekvieną kovo mėnesio 
penktadienį per Amerikos lietuvių 
TV bus rodomi naujausi lietuvių 
kino kūrėjų darbai, kuriuos pristato 
Lietuvos kinematografininkų sąjun
ga. 

Jau kovo 3 dieną, penktadienį, 
bus pradedama rodyti lietuviškų 
filmų programa, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventei 
— Kovo 11-ajai — paminėti. Penkių 
valandų trukmės programą, sudary
tą iš trumpo metražo vaidybinių, 
dokumentinių ir animacinių filmų, 
ALTV transliuos penkis penktadie
nio vakarus. Programoje dokumen
tiniai Justino Lingio, Julijos ir 
Rimanto Gruodžių, Rimo Morkūno ir 
Ramunės Kudzmanaitės, Dianos ir 
Kornelijaus Matuzevičių, Juozo 
Matonio ir Vytauto Damaševičiaus, 
Agnės Marcinkevičiūtės, Arūno 

Matelio filmai, vaidybiniai Audriaus sąjunga žaibiškai ir per kelias die-
Stonio, Igno Jonyno ir Tomo Donelos 
bei animaciniai Jūratės Leikatės, 
Algirdo ir Aurikos Selenių, Iljos 
Bereznicko, Henriko Vaigausko, 
Vitalijaus Suchockio filmai. 

Lietuvos kinematografininkų 
sąjungos pirmininkas režisierius 
Gytis Lukšas teigė, kad surengti 
lietuviškų filmų peržiūras užsienyje 
gyvenantiems lietuviams yra Lietu
vos kino profesionalų garbės reika
las. „Geografinis atstumas, skirian
tis pasaulyje išsibarsčiusius lietu
vius, nėra esminis nutolimo veik
snys — jį įveikti gali vos per pusę 
paros skrydžio, — teigė G. Lukšas. 
— Kur kas sunkiau nugalėti kultū
rinį ir dvasinį nuotolį, kuris neišven
giamai atsiras, jei mūsų tautiečiai 
užsienyje praras gyvą ryšį su tautos 
kultūros, meno ir istorijos paveldu, o 
nuomonę apie Lietuvos dabartį 
susidarys tik iš TV žinių, dienraščių 
ar kriminalinių įvykių suvestinių". 

ALTV direktorius Arvydas Re-
neckis, sumanęs kovo penktadienio 
laidas paversti mažyčiu televiziniu 
lietuviškų filmų festivaliu, džiaugėsi, 
jog Lietuvos kinematografininkų 

nas sudarė visą programą, susitarė 
su filmų autoriais, kurie gerano
riškai sutiko, kad Amerikos lietuvių 
auditorijai jų filmai būtų parodyti 

nemokamai. Nepraleiskite progos 
žiūrėti naujausius lietuviškus filmus 
per ALTV! 

ALTV inf. 

K a d r a s is f i l m o S e k m a d i e n i s t o k s . k o k s Į I •S. y r a • r e z I | o n y n a s ; 

http://wvrw.lithoperachicago.org


DRAUGAS, 2006 m. kovo 2 d., ketvirtadienis 11 

SPECIALISTAI JAU PASIRENGĘ 
SUTVARKYTI ES MILIJARDUS 
Jau kuris laikas Seimas, Vy

riausybė ir valdančiosios partijos 
plūkiasi, nežinodamos, neapsispręs-
damos kaip, kam, už ką, ir kada 
skirstyti tuos europosajunginius 37 
milijardus. Nėra ko laukti ir tuščiai 
gaišti laiką! Neseniai buvo pasiūly
tas dalykinis projektas steigti Infor
macijos ir Agurkų ministerijas. Buvo 
pateikti argumentai kaip ir kodėl 
reikia stiprinti valstybės prestižą — 
artimiausioje ateityje ministerijų 
skaičiumi turėtume pralenkti visas 
Europos Sąjungos senbuves vals
tybes. 

Akademikai iš draugiško Ar
changelsko, jau ne kartą teikusio pa
ramą Lietuvai Gulag sveikatingumo 
ir poilsio stovyklose, ištyrė ir nus
tatė, kad lietuviai nepakankamai 
raštingi ir savo šalies valdyti nemo
ka, negali ar nedrįsta. Jie pasirengę 
padėti ir gali pasiūlyti kvalifikuotų 
gelbėtojų iš visų bėdų ir negerovių 
pagal savo unikalią patirtį. 

Dvi numatytos ministerijos — 
tai ne riba. Svarbu nepražiopsoti pa
lankaus momento ir įsteigti dar nors 
porą ministerijų, nes keturios — tai 
jau rimtas šuolis į priekį. Pasaulinė 
praktika rodo, kad naujai kuriamai 
ministerijai reikia prestižinio pasta
to, kompiuterių, baldų, popieriaus, 
rašiklių, o biurokratų ir kandidatų į 
vadovus netrūksta, atvirkščiai — 
perteklinė pasiūla. 

Nepatikslintomis žiniomis UAB 
„Prombezdgaz" sudarė dvi specialis
tų komisijas, kurios rengia būsi
moms ministerijoms veiklos planus, 
pasinaudodamos jau sukaupta patir
timi. Per 11 dienų turėjo rastis 
Agurkų ministerijos būsimų lai
mėjimų planas. Informacijos minis

teriją įsteigus, teks palaukti dar 111 
dienų, kol ant stalo bus paklotas 
analogiškas dokumentas. 

Bet grįžkime prie svarbiausio. 
Išankstiniai tyrimai, kuriuos atliko 
interbratskaja firma „Bum, bum 
kakao" ir akademikų apklausos ro
do, kad finansų miniterijoje sėdi 
vieni buhalteriai, kurie nežino kam, . 
kaip, dėl ko, kada, kur galima, nau
dinga bei tikslinga panaudoti tuos 
milijardus. Š.ią problemą spręstų 
specialistai, gerai išmanantys „In-
tersharashkontor" verslo specifiką ir 
turintys solidaus patyrimo. Neįsi-
vardiję šaltiniai teigia, kad projek
tuojamos Agurkų ministerijos svar
biausiame departamente „Kreke-
nagurfix" nebus nė vieno aplėpausio 
buhalterio! Todėl, pavedus šiam de
partamentui gaunamų finansinių 
fondų tvarkymą, visos lėšos iki pas
kutinio lituko ar euruko būtų sunau
dotos tik pagal paskirtį ir atsižvel
giant į Plechanovo akademikų kon
sultacijas. 

Žinoma, minėto departamento 
specialistai, jau šiuo metu puikiai 
nutuokia kaip ir kur efektyviai 
panaudoti 36 milijardus eurų per... 
Čia tenka stabtelti. Praėjusių metų 
patirtis byloja, kad viską sudoroti 
per 11 dienų ne visada spėjama. 
Reikalinga atlikti mokslinį tyrimą, 
tačiau tik be finansų ministerjos 
buhalterių. Rimtą darbą turi dirbti 
tik specialistai ir niekas neturėtų 
abejoti dėl departamento „Krekena-
gurfix" darbuotojų kvalifikacijos. 
Šventos teisybės dėlei vieną mili
jardą galima būtų skirti Informa
cijos ministerijai. Tokia ekspertų iš 
UAB „Prombezdgaz" nuomonė. 

Rapolas Putelė 

ALK| PAINIOJA SU ĮPROČIU 
„Man greitai sukaks septynias

dešimt, tačiau į pensiją išėjau dar tik 
prieš porą metų, vis dirbau, nes jau
čiausi esanti sveika, energinga. Ir 
keistas dalykas: dabar, kai jau dau
giau turiu laiko poilsiui, staigiai 
pradėjo šlubuoti sveikata. Labiau
siai vargina skrandžio negalavimai. 
Nors maistą gaminu visai dirban
čiai šeimai, valgau ką noriu ir kiek 
noriu. O juk dirbdama maitinausi 
kur kas kukliau. Tad kodėl prasidėjo 
tokios negalios?" - skundėsi Ange-
lina N. šeimos gydytojai. 

Vilioja kvapai 

Toks reiškinys, kai išėjusios į 
pensiją ir tapusios pagrindinėmis 
maisto gamintojomis sveikos mote
rys staiga pradeda skųstis virškini
mo sutrikimais, - gydytojams ne 
naujiena. Mūsų močiutės, norėda
mos palepinti šeimą skaniais pa
tiekalais, dažnai daug laiko pralei
džia virtuvėje. O nuolat matant 
maistą, jaučiant jo viliojančius kva
pus, nejučia kyla noras ragauti. 
Gerai, jei jaučiamas saikas. Bet čia 
ir yra bėda: patikusio valgio norisi 
valgyti daug. Dar to skrandžiui 
nesuvirškinus, jau suvilioja kitas, 
dar skaniau kvepiantis. Kažin kiek 
tokių valgymų suskaičiuotų kelias 
valandas triūsianti virtuvėje šei
mininkė? Deja, dažna net negalėtų 
suskaičiuoti, nes tas valgymas vyks
ta nuolat. Greičiau pasakytų, jog ji 
net ir nevalgė. 

Reguliuoja smegenys 

Pasaulio mokslininkai seniai 
įtikinėja žmoniją, jog maitintis rei
kia reguliariai ir saikingai. Jie net 
nurodo kaip pavyzdį žvėris. Kodėl jie 
visuomet judrūs, energingi, nenu
tukę? Na, gal todėl, kad jiems dažnai 
trūksta maisto? Bet jie tokie išlieka 
ir tose vietovėse, kur maisto susi
medžioti labai lengva. Mokslininkai 
akcentuoja kitką: žvėris maisto neės, 
jei jis sotus. Jo vidinis reguliatorius 
veikia sistemingai" ėda tik tada, 
kada organizmas to reikalauja. 

Žmogaus organizme taip pat yra 
reguliatorius. Kai kraujyje mažai 
maistinių medžiagų, garantuojančių 
organizmui pakankamą kiekį ener
gijos, ne skrandis, o smegenys duoda 
signalą, nors paprastai ir sakome: 
„Tuščias pilvas gurgia". Taip, jis gur
gia atsiradus daugiau tuščios erdvės 
orui. Bet alkio jausmas - mūsų 
smegenyse. 

Apetitas - ne alkis 

Dabar įsivaizduokime kitokią 
situaciją: smegenys registruoja sotu
mo signalą, o žmogus valgo ir valgo. 
Ne todėl, kad jis alkanas, o todėl, 
kad jis turi laiko, kad valgymas jau 
tapo įpročiu, kad jo geras apetitas. 
Bet dažnai jis to apetito ir nejaučia, 
o kemša maistą automatiškai. Nors 
dažnai sakoma, jog apetitas atsiran
da bevalgant, tačiau alkis ir apetitas 
- ne tas pats. Alkis dingsta skran-

AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ERNA 

PREUSS 
LUŽIENĖ 

2006 m. kovo 2 dieną sueina aštuoneri metai, kai Tave 
Viešpats pašaukė ir išėjai į Jo globą. Bet tiek daug liko 
neblėstančių prisiminimų ir darbų. Tu visada buvai ir esi arti
mai su manimi. 

Vyras Adolfas 

A f A 
ALDONAI ILGŪNAITEI 

BRANTIENEI 

mirus, jos vyrui JUOZUI, dukroms ir sūnui, nuoširdi 
užuojauta. 

1943 m. Kybartų gimnazijos bendraklasiai 
Regina Mickevičienė 

Elė Rožėnienė 
Valė Banienė 

Danutė Brazdžionienė 
Vincas Skladaitis 

Aleksas Norkeliūnas 
Onutė Rimkienė 
Leonas Rudaitis 

Julija Rimienė 
Birutė Apanavičiūtė 

Birutė Kožicienė 

džiui gavus reikiamą kiekį maisto, o 
apetitas padeda jį neleistinai per
krauti. Tada jau konstatuojama: 
„Persivalgiau". Tačiau šito jokiu 
būdu žmogus negali sau leisti, jei jis 
nori būti sveikas, išlaikyti normalią 
kūno formą ar numesti svorį. Jei kas 
turi tokius tikslus, privalo atsisakyti 

visokių skrandžio sulčių išsiskyrimą 
bei apetitą žadinančių užkandžių. 

O svarbiausia - nereikia pa
miršti specialistų mums dažnai kar
tojamos auksinės taisyklės: „Valgy
kite neskubėdami! Kas ilgiau kram
to - suvalgo mažiau!". 

„Klaipėda" 

BRITANIJOJE PRADĖTA SVARSTYTI 
BYLA, IŠKELTA „DA VINCI KODO' 

AUTORIUI 
Didžiosios Britanijos Aukštes-

niajame teisme pirmadienį pradėtas 
svarstyti dviejų Anglijoje gyvenančių 
istorikų ieškinys dėl plagijavimo 
knygoje „The Da Vinci Code", rašo 
naujienų tinklalapis „NEWSru.com". 
Pasak teismo atstovų, svarstymui 
pirmininkauja teisėjas Peter Smith. 

Ieškinį pateikė Naujosios Zelan
dijos pilietis Michael Baigent ir 
amerikietis Richard Leigh, 1982 me
tais išleidę mokslo populiarinimo 
knygą „The Holy Blood and the Holy 
Grail". 

Šiedu istorikai tvirtina, kad 
visame pasaulyje žinomo „bestsele
rio" „Da Vinci kodas" autorius Dan 
Brown „pasiskolino" iš jų knygos kai 
kurias išvadas. Todėl jie pateikė 
ieškinį leidybinei grupei „The Ran-
dom House", išleidusiai D. Brown 
knygą Britanijoje. 

Pagrindinė ieškovų pretenzija — 
esą D.Brown pasinaudojęs jų darbe 
iškelta prielaida, kad Jėzus Kristus 
ir Marija Magdalena susilaukė pa
likuonio. 

Didesnė dalis M. Baigent bei R. 
Leigh pretenzijų buvo atmesta jau 
parengiamuoju bylos svarstymo lai
kotarpiu. Tad, anot leidyklos „The 
Random House" atstovų, „ieškinys 
yra neperspektyvus". 

Romano „Da Vinci kodas" ekra
nizacija, kurią pastatė Ron Hovvard, 
atidarys 59-ąjį Kanų kino festivalį, 
prasidėsianti gegužės 17-ąją. Po 
dviejų dienų įvyks ir pasaulinė šio 
filmo premjera. 

Pagrindinius vaidmenis šioje 
juostoje atlieka Hollywood žvaigždė 
Tom Hanks ir įžymi prancūzų aktorė 
Audrey Tautou. 

BNS 

http://�NEWSru.com
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APYLINKĖSE 

• K o v o 3 d., penktadieni, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks Algimanto Kezio ir 
Eugenijaus Krukovskio fotografijos 
parodos „2K2" atidarymas. Atida
ryme dalyvaus konsule Čikagoje 
Irena Strumilienė ir JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos pirmininkė 
Aušrelė Sakalaitė. Kviečiame visus 
pasižiūrėti, ką menininkų fotoobjek-
tyvai, 2005 metų "pabaigoje meni
ninkams lankantis Lietuvoje, užfik
savo Vilniuje. 

•Ž id in io pamaldos, šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamas Pal. J. 
Matulaičio misijos šventovėje, Le-
monte, šeštadienį, kovo 4 d. 8 vai. r. 
šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
šventėje. Per jo užtarimą prašysime 
Švč. Marijos ir Dievo palaimos Lie
tuvai ir Lietuvos jaunimui. Visus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 

• K o v o 4 d., šeštadieni , ir kovo 
5 d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. 
Jaunimo centre vyks pavasarinė 
mugė. Čia galėsite įsigyti įvairiausių 
gėrybių. Vaikams bus žaidimai, 
juokdarys dovanos balionus, veiks 
loterija, vaišinsimės gardžiu lietu
višku maistu. Šeštadienį visus links
mins liaudiška muzika ir dainos. 
Sekmadienį 10:30 vai. r. Jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios. 
1 vai. p.p. bus meninė programa: 
šoks tautinių šokių grupė „Suktinis" 
(vadovė Salomėja Strižigauskienė), 
jaunųjų talentų pasirodymas (va
dovė Jolanta Banienė). Tel. pasitei
ravimui: 708-447-4501 (Milda) arba 
708-636-6837 (Anelė). Maloniai vi
sus kviečiame į mugę. 

• Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios vyks šį šešta
dienį, kovo 4 d., 9:30 vai. r. seselių 
motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd., Chicago. Mišias aukos 
kun. Mark Brummel, CMF. Įėjimas 
pro priekines duris. 

•Sekmadienį , kovo 5 d., Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė ir gen. T. 
Daukanto jūrų šauliai minės Lietu
vos šaulių sąjungos įkūrėjo VI. Put-
vinskio-Pūtvio 77-ąsias mirties meti
nes. 10 vai. r. Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv. 
Mišios. Po pamaldų minėjimas ir vai
šės Šaulių namuose. Visi kviečiami. 

•Ateit ininkų 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., sekmadienį, PLC 
Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo 
tarybos organizuojama lituanistinių 
mokyklų mokytojų konferencija. 
Pradžia 10 vai. r. 

• K o v o 10 d., penktadienį, 7 vai. 
v., kovo 11 d., šeštadienį, 7 vai. v. ir 
kovo 12 d., sekmadienį 3 vai. p.p. 
Maria High School, 6727 S. Califor-
nia Ave., Chicago, IL 60629, dramos 
klubas rodys 2006 m. pavasarinį 
vaidinimą „10 by 10". Įėjimas — 5 
dol. suaugusiems, 3 dol. vaikams ir 
vyresnio amžiaus žmonėms. Tel. 
pasiteiravimui: 773-925-8686. 

• T r a d i c i n ė Čikagos lietuvių 
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9 
vai. r. šv. Mišios, 10:15 vai. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje 
pardavinėti prekes, dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skambin
kite tel. 708-349-8436 (Aušra Petry). 
Visa visuomenė kviečiama paremti lie
tuvišką skautų jaunimo organizaciją. 

• M e t i n i s JAV LB Lemonto 
apylinkės susirinkimas įvyks kovo 
19 d. 12:30 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Kvie
čiame visus dalyvauti. 

• K o v o 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre įvyks šeimų 
teatro spektaklis. Iš Toronto atvyks
ta naujas teatro sambūris „Žalios 
lankos", kuris atveža spektaklį 
„Bulvinė pasaka". Pjesę parašė 
Daiva Čepkauskaitė, režisavo Dalia 
Botyrienė. Ypač kviečiame vaiku
čius su tėveliais. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje" ir parduotuvėje 
„Lietuvėlė". Rengia JAV LB Kultū
ros taryba. 

• V i s u s maloniai kviečiame į 
Jėzuitų koplyčioje organizuojamus 
renginius: kovo 25 d., 8:30 vai. r., Ga
vėnios susikaupimas tėveliams, moks
leiviams tą dieną pamokų lituanis
tinėje mokykloje metu vyks susitaiky
mo pamaldos. 5 vai. v. susitaikymo 
pamaldos ir šv. Mišios. Kovo 26 d. 
nuo 9 vai. r. bus klausoma išpažin
čių. 10:30 vai. r. bus atnašaujamos 
šv. Mišios, skaitomas pamokslas. Po 
pamaldų bus giedami „Žemaičių 
kalnai". Po giedojimo — Juozapo ir 
Jurgitos Šedžių suruoštos vaišės. 
Susikaupimo ir susitaikymo pamal
doms vadovaus Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos kapelionas Vytautas 
Sadauskas, S J. Tel. pasiteiravimui: 
773-737-8400. 

•Balandžio 9 d. — Verbų sekma
dienį — 1:30 vai. p.p. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje skam
bės prancūzų kompozitoriaus Theo-
dore Dubois sakralinė kantata „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai". 
Programoje dalyvaus: solistai Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, 
Linas Sprindys, Algimantas Bar-
niškis, vargonininkės Solveiga Pa
lionienė ir Dainora Petkevičiūtė bei 
fleitistė Deborah Verdone. Ruošia 
LB Lemonto apylinkės valdyba. 
Bilietus prašome užsisakyti tel. 708-
974-0591. 

•Č ikagos lietuvių operos 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" galima įsigy
ti „Seklyčioje", 2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bilie
tai parduodami pirmadieniais — 
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 Lithuanian 
Opera of Chicago, Inc., 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629, tel. 773-
925-6193. Bilietų kainos nuo 25 iki 
50 dol. Asmenys aukoję 250 dol. 
gaus 2 bilietus į operos spektaklį ir 2 
pakvietimus į pokylį. Aukoję 150 
dol. — po vieną bilietą į spektaklį ir 
į pokylį. 

• Ketvirtojo „Lietuviu balso" 
literatūrinio konkurso, kurio tema 
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Kviečiame į tekstilininkės 

csros 
ĮSnENOItTIElVĖS 

skiautinių parodą 

„Oyksnis prie 
dyksnio** 

Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio Sėtuvių centre, 

14911 127th Street, l emon t , IL, 

2006 m. kovo 4-26 dienomis. 

Parodos atidarymas šeštadieni, 

kovo 4 d., 6-9 vai. v. 

KOVO 5 D., SEKMADIENĮ, PLC BOČIŲ MENĖJE, LEMONTE, 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 bažnyčioje. 10 vai. r. Bočių menėje prasidės 
konferencija. 

Kviečiame visus lituanistinų mokyklų mokytojus ir tuos, kuriems rūpi 
švietimo reikalai, gausiai dalyvauti. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 1 b klasės mokiniai su mokytoja Jolanta 
Blauzdžiūnaite. Laimos Apanavičienės nuotr. 

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

•Lietuvių fondo nariams, linkė
dami nuolatinės Apvaizdos globos, 
už paramą dėkoja lietuviško laik
raščio „Darbininkas" leidėjai ir 
skaitytojai. Tuo pačiu jie nori pri
minti, kad visam Naujosios Anglijos 
pakraščiui „Darbininkas" yra neiš-
venir.amai reikalingas, nes bėjo šio
je apylinkėje nėra jokio kito neri' 

dinio lietuviško laikraščio. Laikraš
čiui užsidarius, Naujosios Anglijos 
pakraštyje atsivertų lietuviškos 
žiniasklaidos tuštuma. Kviečiame 
visus per Lietuvių fondą prisidėti 
prie lietuviško žodžio skleidimo ir 
išlaikymo. LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

•Restoranui „Seklyčia" skubiai 
reikalingos 2 padavėjos dirbti tik 
sekmadieniais ir virėjos padėjėja 
dirbti visą savaitę. Skambinti Ritai 
tel. 708-271-7044; 773-476-2655, ar
ba atvykite į „Seklyčią", 2711 W. 
71th Street, Chicago. 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Skelbimu skyriaus 
tel . 1 7 7 J 5 8 S 9 S O O 


