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Vyriausybė giriasi savo pasiekimais

Vyriausybės nariai. Eito* nuotr.

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — Na
rystė Europos Sąjungoje ir NATO 
suteikė Lietuvai galimybę dalyvauti 
rengiant visai Europai svarbius

Vietoj lauktų 
vokelių — 

mėsos maišeliai
Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — Fi

nansinių nusikaltimų tyrimų tarny
bos pareigūnų pirmadienį tikrintos 
Krekenavos agrofirmos darbuotojai 
paskutinę algų dieną negavo vokelių 
su nelegaliu darbo užmokesčiu, ta
čiau jiems pasiūlyta vietinės gamy
bos mėsos produkcijos. Tuo tarpu 
viešai apie atlyginimus prabilusiai 
moteriai pasiūlyta išeiti iš darbo.

„Panevėžio ryto” žiniomis, kai 
kurie agrofirmos darbuotojai pirma
dienį namo grįžo nešini kitokiu neo
ficialiu užmokesčiu — 5 kilogramais 
dešrų, skerdienos, faršo.

Kai kovo 20-ąją, algų dieną, ag
rofirmos darbininkai nebegavo voke
lių, kai kurių uždarbis sumažėjo 
500-700 litų. Ibkios netektys dau
geliui mažo miestelio gyventojų pri
lygo finansinei katastrofai.

Kad nebeliko vokelių, iš karto 
pajuto Krekenavos prekybininkai — 
smarkiai sumažėjo apyvarta, žmo
nės į parduotuvę šiomis dienomis 
užsuka tik būtiniausių produktų.

Panevėžio apskrities valstybi
nės mokesčių inspekcijos vadovo pa
vaduotoja Rasita Žilinskienė dien
raščiui „Lietuvos rytas’ sakė kol kas 
neturinti informacijos, kad Kreke
navos agrofirma savo žmonėms mo
kėtų mėsos gaminiais.

„Jeigu taip yra, be abejo, mokes
tiniu požiūriu nėra gerai. Tai pa
jamos natūra. Jos turi būti apmo
kestinamos. Net jei mėsos maišelis 
įteikiamas kaip premija, vis vien tai 
su darbo santykiais susijusios paja
mos, Nukelta į 6 psl. 

sprendimus, aktyviai įsijungti į dau
gelį tarptautinių operacijų ir pri
sidėti prie taikos palaikymo.

Tai konstatuojama Vyriausybės

ES šaltiniai: Lietuva neįsives euro
Vilnius, kovo 22 d. (BNS) —■ 

Kaip teigia ES administracijos šalti
niai, panašu, kad Europos Komisįja 
dėl didelės infliacijos neleis Lietuvai 
2007 metų sausio 1 d. prisijungti 
prie euro zonos, praneša naujienų 
agentūra „Reuters”.

Nepaisydama aiškių atkalbinėji
mo ženklų iš EK pareigūnų, Lietuva 
šį mėnesį kreipėsi su prašymu per
žiūrėti jos tinkamumą įsilieti į 12 ša
lių jungiančią valiutos zoną iš karto 
po to, kai tokią pat paraišką pateikė 
ES narė naujokė Slovėnija.

Šaltinių teigimu, gegužės 16 d. 
ataskaitoje ES administracija turbūt 
rekomenduos Slovėnijai įsivesti eurą 
2007 metų pradžioje, tačiau neleis to 
padaryti Lietuvai.

R. Paksas nori įsikurti pajūryje

Rolandas Paksas
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — 
Nušalintasis prezidentas Rolandas 
Paksas neigia pajūryje pradėjęs pla
taus masto gyvenamųjų būstų staty
bas ir dėl to žalojantis gamtą, vadin
damas tokią informaciją dar vienu 
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2005 metų veiklos ataskaitoje, ku
riai trečiadienį pritarė ministrų ka
binetas ir teiks ją Seimui, kaip tai 
padaryti įpareigoja įstatymai.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad 
2005 metais parengtos ir apibrėžtos 
itin svarbios reformų kryptys — Na
cionalinė Lisabonos strategijos įgy
vendinimo programa, kurioje numa
tytos konkrečios priemonės, užtikri
nančios ekonominį augimą ir darbo 
vietų kūrimą artimiausius trejus 
metus.

Vienas pagrindinių Vyriausybės 
tikslų — mažinti šalies ekonominio 
išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES 
šalių vidurkio. Tbdėl vykdant darbo 
rinkos struktūrines reformas, skati
nant konkurencingumą, užtikrinant 
finansinio sektoriaus patikimumą, 
būtina užtikrinti makroekonominį 
stabilumą.

Vyriausybė pabrėžia, jog ekono
mikos augimo tempas 2005 metais 
vėl pradėjo didėti. Išankstiniu Sta-

Tikimasi, kad dar viena nauja 
ES narė Estija, kuri nori prisijungti 
prie euro zonos tuo pat metu kaip ir 
Lietuva, artimiausiomis savaitėmis 
atidės savo prašymą, nes jos infliaci
ja didesnė negu Lietuvos.

„Lietuvoje yra infliacijos didėji
mo tendencįja, tad net jeigu ji trum
pam ir atitiktų infliacijos kriterijų 
eurui įsivesti, gali būti, kad neati
tiks vėliau”, — teigė aukšto rango 
Europos Komisijos pareigūnas, pra
šęs, kad būtų neįvardytas.

Sparčiai ekonomiškai auganti 
Lietuva atitinka biudžeto deficito, 
valstybės įsiskolinimo, palūkanų 
normos ir valiutos stabilumo kriteri
jus, tačiau per plauką nesiekia in
fliacijos standarto.

prieš jį organizuojamu sąmokslu. 
Tačiau liberaldemokratų vadovas 
pripažįsta turintis planų ateityje įsi
kurti Palangoje, o prieš tai dar ruo
šiasi pagyventi Turniškėse, kur tra
diciškai gyvena Lietuvos preziden
tai.

Savo ruožtu parlamentinės Li
beralų demokratų frakcijos seniūnas 
Valentinas Mazuronis pareiškė, esą 
tokie žiniasklaidos pranešimai reiš
kia didėjančią šios politinės jėgos 
įtaką. „Tai, kad dabartiniu metu pa
sipylė Goebbels metodais kuriamų 
informacinių ‘ančių’ gausa prieš li
beralus demokratus, prieš jų pirmi
ninką, liudija vieną dalyką - kad li
beralai demokratai tampa viena iš 
stipriausių politinių jėgų Lietuvoje”, 
— aiškino parlamentaras.

Nukelta į 6 psl. 

tistikos departamento vertinimu, 
2005 metais Lietuvos bendrojo vi
daus produkto didėjimas siekė 7.5 
procento. BVP vienam gyventojui 
2005 m. sudarė 50.7 proc. ES vidur
kio (2004 m. buvo 48 proc.).

Siekdama išlaikyti sparčią ūkio 
plėtrą ir per kuo trumpesnį laikotar
pį priartėti prie ES valstybių senbu
viu gyvenimo lygio vidurkio, Vyriau
sybė ateityje žada ieškoti verslo ska
tinimo būdų, ypač tų, kurie spartina 

Nukelta į 6 psl.

Šiame 
numeryje:

Lietuvių telkiniuose. 
Tu tokia maža, ir tokia 
didi...
„Mažeikių naftoje” 
pageidautini ir 
vakarietiški partneriai. 
Kitu žvilgsniu į 
„Polineziją snobams”. 
Lietuvos kariuomenės 
karininkų sąvado V t. 
Apie „Ožkų kalvą” — 
nauja atkarpa. 
Tegyvuoja Dainava. 
Su Pilėnų dvasia į 
Lietuvių operos 50-metį.

Valiutų santykis
1 USD — 2.856 LT 
1 EUR — 3.452 LT

O
0
Z
O
-□
m
£
-<I 
o

25
I
8
ro

http://WWW.DRAUGAS.ORG


2 DRAUGAS, 2006 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
EAST ST. LOUIS, IL

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Didelė laimė turėti ištikimų, 
pasitikinčių, garbingų draugų. Ačiū 
Dievui, per keletą dešimtmečių 
mūsų apylinkės vadovai sugebėjo jų 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia, 
East St. Louis, IL.

ne tik įsigyti, bet įstengia net dabar 
juos išlaikyti.

Ruošdami didžiąją mūsų tautos 
ir valstybės šventę, svarbą turėti 

gerų draugų aki
vaizdžiai pajutome. 
Jie rašė ir skambi
no, klausdami, kada 
ta mūsų šventė 
įvyks. Vietinė LB 
apylinkė nariais be
veik išnyko. Beliko 
jau ant pirštų su
skaičiuojami, gar
baus amžiaus pa
siekę seneliukai, iš 
kurių tik vienas ki
tas teprisideda prie 
aktyvios veiklos.

Džiaugiamės 
sugebėję pasikviesti 
naujausios emigra
cinės bangos lietu
vius ir jiems per
duoti vadovavimą. 
Tai savanoriai, kaip 
ir senieji kad buvo, 

aukojantys savo laiką 
bendram lietuviškam 
labui.

Valdyba pasinau
dodama ilgais drau
gų sąrašais, sukvietė 
šventėn per šimtą 
svečių. Pasimeldę šven
tovėje, svečiai rinkosi 
parapijos salėje, kur 
buvo pasveikinti, su
giedojo himnus ir buvo 
pavaišinti skaniais, 
mūsų šeimininkių pa
ruoštais, lietuviškais 
patiekalais, paben
dravo.

Šioje mūsų šventė
je dalyvavo iš Lemont 
atkeliavusi Vidurio 
vakarų apygardos pir
mininkė Aušrelė Sa- 
kalaitė. Džiaugiamės 
jos apsilankymu ir įdo
miai mums pasakytais 
žodžiais. Ji yra antroji 
mus iš apygardos ir 
apskritai centrų ap
lankiusi vadovė. Ačiū 
Aušrelei ir jos „naviga- 
torei”, buvusiai mūsų 
bendradarbei Agutei 
Tiškuvienei už aplan
kymą ir dovanas.

Naujieji valdybos
visokeriopas pastangas suburti įvai-
rių kartų lietuvius po LB vėliava,
sudominti mūsų kalba ir kultūra,

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažny
čios pagrindinio altoriaus fragmentas.

nariai deda
didžiuotis, esant lietuviško medžio 
šakomis. Valdybininkams tai visai
neblogai sekasi. Dieve, jiems padėk!

Zigmas Grybinas

DETROIT, Ml
V

Švyturio jūrų šaulių kuopos 
metinis susirinkimas

Sekmadienį, kovo 19 d., Šv. An
tano parapijos patalpose vyko Švytu
rio jūrų šaulių kuopos metinis narių 
susirinkimas. Dalyvavo 23 nariai ir 
svečiai. Susirinkimą pradėjo ir jam 
vadovavo kuopos vadas Mykolas 
Abarius. Vėliavą įnešė kuopos vado 
pavaduotojas Juozas Jakunskas. 
Kuopos kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas sukalbėjo invokaciją. Susi
kaupimo minute buvo prisiminti ir 
pagerbti praeitais metais mirusieji 
nariai — Sofija Narutienė, Klemen
sas Urbšaitis, Cecilija Balsienė ir 
Vladas Jomantas.

Sekretorė Onutė Abarienė per
skaitė praėjusio metinio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas be pa
taisų ir patvirtintas gausiais plojimais.

Vadas M. Abarius, pradėdamas 
savo pranešimą, padėkojo už gausų 
dalyvavimą susirinkime, visiems už 
nuolatinę talką, o valdybai padėkojo 
už sklandų bendradarbiavimą. Var
dinių proga sveikino kuopos narius 
Juozą Kinčių ir Juozą Jakunską. M. 
Abarius pranešė, kad praeitais me
tais vyko dvi gegužinės (Pilėnų sto
vyklos vasaros sezono atidarymas ir 
rudenio uždarymas), kurios kuopai 
buvo pelningos. Dėkojo visiems, ku
rie apsilankė, rėmė aukomis, darbu 
ir prisidėjo prie Pilėnų stovyklos 
priežiūros bei tvarkos. Gretos retėja. 
Dabar yra 14 dalinių: 3 Kanadoje ir 
10 JAV. Iš viso šaulių sąjungai išei
vijoje priklauso apie 800 narių. O 
Švyturio jūrų šaulių kuopai priklau
so 56 nariai. Vadas M. Abarius 
lankėsi Lietuvoje praeitą vasarą, kai 
LŠS „Trimito” žurnalas šventė 85- 
ąją sukaktį. Šventė buvo gražiai pa
minėta ir džiaugiamės, turėdami 
gražų žurnalą, kuris dabar spausdi
namas Krašto apsaugos ministeri

jos. Tuo pačiu laiku lankėsi ir centro 
valdybos sporto komiteto vadas Jo
nas Šostakas, kuris dalyvavo sporto 
žaidynėse ir laimėjo du sidabro me
dalius. M. Abarius dalyvavo Kariuo
menės šventėje Čikagoje, kur taip 
pat dalyvavo LŠS vadas Juozas Šir- 
vinskas. Trumpam laikui vadas Šir- 
vinskas svečiavosi pas M. Abarių ir jo 
žmoną Onutę, ir skaitė pranešimus 
per Detroito lietuvių apylinkės radi
jo programas. Pereitais metais Švy
turio jūrų šaulių kuopos suorganiza
vo Klaipėdos krašto atvadavimo ir 
sausio 13-osios žudynių Vilniuje mi
nėjimus. Vasario 16-osios, Kovo 11-osios 
ir Kariuomenės šventės minėjimus 
Šv. Antano parapijos patalpose.

M. Abarius pranešė, kad atei
nantis LŠS visuotinis dalinių su
važiavimas vyks š.m. gegužės 6-7 d. 
Čikagoje. Kvietė visus šaulius, kurie 
gali, dalyvauti suvažiavime, nes vyks 
svarbūs pranešimai bei rinkimai.

Vyko valdybos pranešimai. Vado 
pavaduotojas Juozas Jakunskas pra
nešė, kad į kuopą įstojo viena nauja 
narė. Toliau pranešė, kad Pilėnų 
stovyklos salei reikės dengti naują 
stogą ir tai kainuos apie 4,000 dol. 
Iždininkas Algis Macionis kalbėjo 
apie iždą. Moterų vadė Onutė Aba
rienė pranešė, kad gegužinės buvo 
pelningos. Dėkojo moterims už talką. 
Ji pabrėžė, kad visuomet reikia pa
galbos, tai prašome neatsisakyti, at
važiuoti ir prisidėti prie įvairių darbų.

Vyko diskusijos apie Pilėnų sto
vyklos priežiūrą ir ateitį.

Sąskrydis buvo baigtas Tautos 
himnu.

Po susirinkimo vyko narių ir sve
čių pabendravimas, vaišinantis se
sės Abarienės paruoštomis vaišėmis.

Regina Juškaitė-Švobienė

LOS ANGELES, CA

IŠKILMINGAS KOVO 
11-OSIOS MINĖJIMAS

Tarp Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios, tų dviejų brangių Lietuvai 
švenčių, yra trumpas laikotarpis. 
Tai proga pajusti lietuviškas patri
otiškas nuotaikas.

Šios dvi šventės vienija viso pa
saulio lietuvius, nesvarbu, kur jie 
begyventų.

Šia proga sveikiname Amerikos 
Lietuvių tarybos Los Angeles skyrių 
su pirmininku Albinu Markevičiu
mi, kurio iniciatyva, reprezentuo
jančia dvylika Amerikos lietuvių 
oganizacijų, š.m. kovo 12 dieną Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos 
salėje įvyko Kovo 11-osios, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šešio
liktosios sukakties šventė.

Šventę atidarė ir ją pravedė Dai
va Čekanauskienė-Navarette. Ame
rikos ir Lietuvos himnus sugiedojo 
Antanas Polikaitis ir Jonas Arbas. 
Invokacijai kun. Stanislovo Anužio.

Įdomus sveikinimas ir ilgesnis 
pranešimas buvo LR garbės gen. 
konsulo Vytauto Čekanausko.

Programos vadovė perskaitė 
gautus sveikinimus raštu.

Meninėje dalyje solisčių Janinos 
Čekanauskienės ir Stasės Pautienie- 
nės dainos. Joms akompanavo muz. 
Viktoras Ralys. Šv. Kazimiero para
pijos choras atliko meninę programą

Po pietų svečiai turėjo progos 
pamatyti Pauliaus Jasiukonio ir Vy
tauto Petrulio videomontažus, ku
riuose vaizdžiai atsispindi Lietuvos 
Prisikėlimo naujam nepriklauso
mam gyvenimui Kovo 11 dienos vaiz
dai. Tūkstančių Lietuvos gyventojų 
salės skandavimas: „Nepriklausoma 
Lietuva”, salės dalyvius uždegė plo
jimams. Šventė baigėsi Aloyzo 
Pečiulio padėka dalyviams, kurie 
atvyko į minėjimą.

Vytautas Šeštokas
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„MAŽEIKIŲ NAFTOJE" 
PAGEIDAUTINI IR 

VAKARIETIŠKI PARTNERIAI

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Tu tokia maža, 
ir tokia didi...

ANDRIUS KUBILIUS

Baltarusijoje rinkimų nebuvo

Aleksandr Lukašenka laimėti 82 
proc. atrodo juokingai, kaip visiš
kas anachronizmas Europos žemy
ne. Rinkimų Baltarusijoje nebuvo, 
nes rinkimai yra ne tik balsavimas, 
bet ir visa rinkimų kompanija, kuri 
A Lukašenka pavertė teroro prieš 
opozicijų kompanija. Opozicija to
kiomis sąlygomis pasiekė didelį lai
mėjimą, su kuo ją nuoširdžiai svei
kinu. Opozicijos laimėjimas yra tai, 
kad ji tapo vieninga ir turi tikrą 
vadovą — Aleksandr Milinkevič. 
Opozicijai reikia nusiteikti ilgai ir 
sunkiai kovoti su diktatūriniu re
žimu. Ir ta kova turi vykti nuo pat 
šios dienos, nelaukiant, kada pri
artės kiti rinkimai. Europos Są
junga ir JAV taip pat turi būti ak
tyvios ne vien per rinkimus. A. 
Lukašenka turi žinoti, kad diktato
riai šiais laikais dažniausiai savo 
gyvenimą baigia Hagos teisme. Toks 
nedviprasmiškas turi būti Vakarų 
signalas A. Lukašenka, kuris da
bar gali pradėti planuoti, kaip susi
doroti su opozicijos vadovais. Tokio 
Vakarų požiūrio turi siekti ir Lie
tuva. Dabartinė Lietuvos valdžia 
santykiuose su Baltarusijos valdžia 
turi nustoti žaisti dvigubus žaidi
mus, kurių geriausią pavyzdį ma
tėme praėjusią savaitę: Lietuvoje 
bijomasi priimti Seimo rezoliuciją, o 
Vakaruose giriamasi, kad mes re
miame Baltarusijos opoziciją.

Pageidautini ir 
vakarietiški partneriai

Atmosfera dėl „Mažeikių naftos” 
kaista. Kai kuriais klausimais pri
tariu A M. Brazauskui, kai kuriais 
pritarti negaliu. Gerai, kad Vyriau
sybė siekia išpirkti akcijas iš „Ju
kos”. Tai siūlėme daryti iš pat 
pradžių, kai tik prasidėjo „Jukos” 
problemos Rusijoje. Tuo metu prem
jeras tokį mūsų siūlymą kate
goriškai atmetė. Gerai, kad vėliau 
pasitaisė. Visiškai pritariu A M. 
Brazauskui, kad, išpirkus akcijas iš 
„Jukos”, nėra jokios prasmės jas 
ilgai laikyti Vyriausybės rankose. 
Tai būtų netgi pavojinga, nes Rusija 
bandytų išnaudoti tokį momentą ir, 
stabdydama naftos tiekimus, pasi
stengtų numušti „Mažeikių naftos” 
kainą. Tokiuose V. Uspaskicho siūly
muose matau tik politinę potekstę: 
A. M. Brazausko vyriausybei išpir
kus MN akcijas ir jas laikant savo 
rankose, V. Uspaskichas pasistengtų 
sugriauti šią Vyriausybę, kad toliau 
pats galėtų pardavinėti MN akcijas.

Tačiau negaliu pritarti A M. 
Brazausko planams naujam pirkė
jui parduoti ne tik iš „Jukos” išpirk
tas 53 proc. akcijų, bet ir papildo
mai valstybės šiandien valdomas 20 
proc. Iš pradžių šie 20 proc. buvo 
planuojami parduoti kaip „.Jukos” 
tariamai priklausanti opcionų teisė. 
Tačiau šiuo metu iš visų viešų dery
bininkų pareiškimų matyti, kad 
Vyriausybė ir „Jukos” tariasi tik dėl 
„Jukos” šiandien valdomų 53 proc. 
išpirkimo, kitaip sakant, „Jukos” at
sisako savo tariamos teisės į opcio
nus, ir Vyriausybė gali daryti ką nori 
su savomis 40 proc. akcijų. Todėl nė- 
ro jokio reikalo skubėti pardavinėti 
ir savo valdomas akcijas. Premjero 

argumentas, kad dabar galima gau
ti gerą kainą, nėra labai stiprus, nes 
galima prognozuoti, kad ir ateityje 
naftos perdirbimo biznis bus pakan
kamai pelningas — su aukštomis 
perdirbimo maržomis. Todėl iš pel
no dividendų per daugelį metų vals
tybė galėtų uždirbti daugiau, negu 
dabar parduodama savo valdomų 
akcijų dalį. Kita vertus, iškyla klau
simas, kodėl tas valstybės valdomas 
akcijas reikėtų parduoti tam pačiam 
pirkėjui, kuris pirks „Jukos” valdo
mas akcijas? Jeigu „Jukos” šiandien 
valdomas akcijas įsigytų kazachai, 
kaip kad visi prognozuoja, tai kodėl 
valstybės valdomų akcijų nepasiū
lius lenkams, taip sukuriant bendrą 
biznį su strateginiais europietiškais 
partneriais. Arba kodėl tų akcijų 
pardavimui neskelbti visai atskiro 
konkurso. Taigi iškyla daug klau
simų, kuriuos mes šiandien visų pir
ma aptarsime opozicijos frakcijų 
pasitarime ir ieškosime būdų, kaip 
įtikinti Vyriausybę nedaryti skubo
tų klaidų.

Nesąžiningai vertina 
„Mažeikių naftos” 

privatizavimo istoriją

Kalbėdamas apie „Mažeikių 
naftą” negaliu nepakomentuoti ir 
praėjusį šeštadienį, kovo 18 d., pa
skelbto LSDP pareiškimo, kuriame 
jie teisingai kritikuoja V. Uspaski- 
chą už jo norus kištis į „Mažeikių 
naftos” privatizavimą, iš ko galima 
spėlioti, kad V. Uspaskichas neteisė
tai disponuoja informacija, esančia 
valstybės paslaptimi. Tačiau kate
goriškai negaliu sutikti su to paties 
pareiškimo žodžiais: „nesąžiningas 
‘Mažeikių naftos* privatizavimas, 
kurį vykdė konservatoriai, padarė 
valstybei didžiulę žalą”. Būtų gerai, 
kad socialdemokratai pagaliau su
gebėtų sąžiningai įvertinti ir visą 
MN privatizavimo istoriją ir savo 
vaidmenį joje. Noriu priminti, kad 
1998—1999 metais LDDP—LSDP 
kartu su „Lukoil” kompanijos atsto
vais agresyviai priešinosi MN priva
tizavimo sutartims, o po kiekvieno jų 
išpuolio „Williams” reikalaudavo pa
pildomų garantijų, kad apsaugotų 
savo interesus nuo galimų socialde
mokratų išpuolių. LDDP—LSDP ir 
„Lukoil” vykdė vieningą propagan
dinę kampaniją, kuri 2000 m. pasi
baigė I. Paleičik ir K Brazaus
kienės bendru bizniu „Draugystės” 
viešbutyje. Šiandien tebesitęsianti 
propaganda prieš 1999 metų sutar
tis yra nesąžininga ir todėl, kad 
šiandien MN veikia pagal 2002 m. 
sutartis, kurias su „Jukos” pasirašė 
A. M. Brazauskas. 2002 m., kai 
„Williams” apsisprendė trauktis iš 
Lietuvos, mes siūlėme A. M. Bra
zauskui padaryti tą patį, ką jis daro 
dabar: Vyriausybei išpirkti ,,Wil- 
liams” akcijas ir jas pagal naujas 
sutartis parduoti „Jukos” kompani
jai. Tuo metu A M. Brazauskas sa
kė, kad toks pasiūlymas yra nesą
monė. Kalbos apie 1999 metų sutartį 
yra visiškai nesąžiningos.

Nesąžininga yra kalbėti ir apie 
tai, kad 1999 metų sutartys Lietuvai 
buvo nuostolingos. Visų pirma reikia 
atsakyti, kokių nuotolių būtų valsty
bė patyrusi, jeigu 1999 m. sutartys 
nebūtų buvusios pasirašytos. Tuo 
metu „Mažeikių nafta” buvo ant 
bankroto slenksčio ir LDDP ekono-

Lietuva — paradoksiškas 
kraštas. Savos tautos žmo
nės dažnai jos nevertina, 

atsiradus pirmai progai, stengiasi 
iš jos ištrūkti. Kitataučiai (net 
neeuropiečiai), artimiau su Lie
tuva susipažinę, prisiekia jai amži
ną meilę, visuomet atsiliepia su 
pagarba ir maloniais prisimini
mais. Pasitaiko ir tokių, kurie 
pasiryžta dirbti Lietuvos labui, 
tampa jos įvaikintais sūnumis, 
dukromis.

Mes nuolat teigiame, kad Lie
tuva yra maža savo teritorija, ne
gausi gyventojais valstybė, tad jai 
vis gresia pavojus iš didžiųjų kai
mynų (nebe reikalo esame susi
darę tokią nuomonę, nes istorijos 
eiga tai jau ne kartą patvirtino). 
Vienintelis būdas išlikti — glaus
tytis po tarptautinių vakarietiškų 
organizacijų sparnu, tikint, kad jos 
apsaugos nuo daugybės išorinių 
pavojų (žinoma, nuo pavojų „iš 
vidaus” niekas negali apsaugoti, 
tik patys lietuviai).

Esame tarytum apsipratę su 
tokiomis mūsų tautiečių pažiūromis 
į savo tėvynę, todėl kartais tiesiog 
nustebina, kai išgirstame, kad už
sienyje Lietuva matuojama kitokiu 
mastu ir jai duodama daug dau
giau reikšmės bei svarbos. Štai tik 
pora pavyzdžių iš netolimos 
praeities.

Ukrainai stovint ant pavojingo 
ir labai siauro slenksčio, kurio vie
noje pusėje buvo laisvę ir neprik
lausomybę gniaužiantis Maskvos 
glėbys, kitoje — galimybė valstybei 
įsijungti į Vakarų pasaulį, „mažos” 
Lietuvos įnašas, tegul ir neturėjo 
lemiamos reikšmės, į kurią slenks
čio pusę žengs Ukraina, bet visgi 
buvo labai svarbus. Tai patvirtina 
ir Ukraina, suteikusi Lietuvos pre
zidentui Valdui Adamkui „Metų 
žmogaus” žymenį, tai pripažįsta ir 
Vašingtonas, nes prez. Bush asme
niškai padėkojo ir prez. Adamkui, 
ir Lietuvai už pagalbą. Amerika (ir 
kiti vakariečiai) taip pat deda 
nemažai vilčių, kad Lietuva bus 
„naudinga Baltarusijos demokra
tėjimo atveju”.

Lietuva aukštai vertinama už 
įsipareigojimų, padarytų įsijun
giant į NATO bei Europos Sąjungą

mikos ministras Stasiukynas siūlė 
už 1 litą ją parduoti „Lukoil”, kurį 
šiuo metu mūsų saugumas vertina 
kaip Lietuvai pavojingą biznį. Mums 
teko priimti sudėtingą sprendimą. 
Išties, tuo metu valstybė, parduoda
ma akcijas, daug neuždirbo, bet mes 
tuo metu ir sakėme, kad valstybė 
uždirbs iš tų akcijų, kurias pasilieka 
valdyti, kainos padidėjimo. Ojų kai
na per šiuos metus išaugo 30 kartų 
(nuo 42 centų iki 12 litų) ir A M. 
Bra-zauskas iš tokių akcijų tikisi 
daug uždirbti. Tai, kad įmonė pir
maisiais metais dirbs nuostolingai, 
ypač kai „Lukoil” blokavo naftos 
tiekimus keliolika kartų per metus, 
taip pat buvo prognozuojama nuo 
pat pradžių. Tačiau įmonės nuostoli
ai netapo valstybės nuostoliais ir visi 
įmonės tuo metu patirti nuostoliai 
yra padengiami šiandieniais viene- 
rių metų pelnais. Negalima .niršti 
ir to, kad per šiuos metus po 2000 

vykdymą. Ypač džiaugiamasi lie
tuvių karių atliekamomis taikos 
palaikymo misijomis Afganistane 
ir Irake. Tegul tai ir ne tūkstanti
nės armijos, bet šiuo atveju svar
biau kokybė, nei kiekybė. Lietuviai 
kariai kokybės niekuomet nestoko
jo, nestokoja ir dabar!

Na, ir dar vienas pavyzdys — 
šis beveik juokingas.

Lietuva į save atkreipė net bu
vusio Irako diktatoriaus Saddam 
Hussein dėmesį. Jis bandė Lietuvą 
(kartu su kitomis Europos valsty
bėmis, kurios yra šiuo metu „įkė- 
lusios koją į Iraką”) skųsti Europos 
Žmogaus teisų teismui Strasbourg. 
Esą ir Lietuva yra kalta už jo su
ėmimą, įkalinimą ir teismą! Pasak 
Hussein, jeigu lietuviai, kaip ir 
kitų 20 Europos valstybių kariai, 
kartu su amerikiečiais yra „oku
pavę Iraką”, tai jie, be jokios abe
jonės, kalti ir turi prisiimti atsa
komybę už buvusio šios šalies pre
zidento vargus, jo teisių pažeidimą 
(ar gali kruvinas diktatorius turėti 
„teisių” — tai jau kitas reikalas).

Jeigu dar prisimename, Sad
dam Hussein 2003 m. pabaigoje 
buvo amerikiečių karių aptiktas, 
besislapstantis oloje netoli savo 
gimtojo Tikrit miesto. Nors labai 
kruopščiai medžiotas nuo pat karo 
pradžios, Hussein vis pavykdavo 
išvengti suėmimo, bet ilgainiui bu
vo savo tautiečių išduotas ir sugau
tas (už jo „galvą” buvo paskirta 
kelių milijonų dolerių vertės „do
vana”). Nei lietuviai, nei kurios ki
tos sąjungininkės valstybės kariai 
šioje operacijoje nedalyvavo. Tai 
buvo grynai amerikiečių triumfas 
— kuriuo jie net neketino su kitais 
dalintis. Taigi, Hussein neturi jo
kio pagrindo kaltinti Lietuvą ar 
kurią kitą Europos valstybę, savo 
kariais ir kitais būdais priside
dančią prie karo Irake. Jis ir pats 
ribojosi tik abstrakčiais kaltini
mais, todėl Strasbourg teismo 
teisėjai bylos nesvarstė, ją atmetė. 
Nutarimas yra galutinis ir ne
skundžiamas.

Vadinasi, šis „teisminis Hus
sein farsas” akivaizdžiai dar kartą 
parodė, kad Lietuva tikrai yra ly
giateisė tarptautinės šalių ben
druomenės narė.

m. valstybė uždirbo daugiau kaip 
500 milijonų vien palūkanomis už 
paskolintas „Mažeikių naftai” lėšas. 
Taigi kviečiau socialdemokratus 
sąžiningam kalbėjimui apie MN, 
apie tariamas konservatorių klaidas 
ir apie savo socialdemokratinius 
„nuopelnus” MN istorijoje.

Permanentiniai skandalai rodo 
valdžios nuovargi

Šios valdžios darbas yra perma
nentinis skandalas. Susidaro vaiz
das, kad Turniškių ir Seimo kance
liarijos skandalus sukėlė ne tik 
skandalingų faktų paviešinimas, bet 
ir tebesitęsiančios vidinės tarppar
tinės kovos koalicijos viduje; A. M. 
Brazauskas turi A Paulauskui aiš
kintis dėl Turniškių, po savaitės A. 
Paulauskas turi aiškintis dėl Seimo 
kanceliarijos.

Nukelta į 11 psl.
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KITU ŽVILGSNIU
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius)

POLINEZIJA SNOBAMS
Neseniai lietuviškoje žiniask- 

laidoje šmėkštelėjo nedidelė žinutė 
apie Vilniuje planuojamą statyti 
vandens pramogų parką. Anot infor
macijos skleidėjų, prieš statybą su 
Lietuvos gyventojais buvo tariamasi, 
kokios šalies imitaciją pasirinkti 
šioms pramogoms — Afriką, Indiją 
ar Polineziją? Ir lietuviai balsavo už 
Polineziją...

Polinezija, ko gero — labai graži 
šalis. Bet šis apsisprendimas (ir pats 
šalių konkursui pateikimas!) demon
struoja kai kurių mūsų verslininkų 
snobišką nevisavertiškumą ir neiš- 
prusimą. Kodėl taip nevertiname sa
vo pačių tautos bei tautosakos, gam
tos grožio? Kas už mus pasauliui pa
pasakos apie tai? Kas gi mus taip 
nuskriaudė, kad nebevertinam sa
vųjų legendų, pasakų... Kodėl patys 
save, savo piliečių mentalitetą for
muojame, it kokių nevisaverčių 
pamėgdžiotojų, plastmasinių sve
timų kraštų muliažų kūrėjų? Tarsi 
neturėtume savo papročių, istorijos. 

O juk čia toks šansas — ir naciona
linį orumą pasigydyti, ir kitų šalių 
turistams papasakoti apie lietuvių 
mitologiją, tautosaką... Regis, visiš
kai nedaug tereiktų — pasvajoti, pri
siminti močiutės pasakas, pasitarti 
su vaikais ar kokį konkursėlį pa
skelbti — kokios lietuviškos pasa
kos, papročiai, mitai ir legendos 
galėtų atsispindėti nacionaliniame 
"vandens parke. Jūratės ir Kastyčio 
legenda, apipinta gintarais, inkliu
zais, pasaka apie Eglę Žalčių kara
lienę, su gyvais žalčiais, Neringa ir 
Naglis smėlynuose tarp vandenų, 
nuskendę Čičinsko dvarai ir t.t. O 
kur dar visokie stebuklingi šaltiniai, 
velnio akys, kuriuose prapuola 
karvės ir arkliai? O Čiurlionio 
paveikslų ir muzikos (pvz., „Jūra”) 
mistinis švytėjimas — kiek naciona
linės kultūros aspektų būtų galina 
sujungti po vienu stogu. O dar Lie
tuvos vandenų flora ir fauna. Trijų 
dimensijų filmas apie povandeninį 
miestą Platelių ežere. Pramogą būtų 

galima suderinti su edukacija —juk 
tiek Lietuvos moksleivių važiuos čia 
maudytis ir džiaugtis.

Neseniai teko svečiuotis Austra
lijoje, ten ant kiekvieno kampo su
siduri su aborigenų kultūra. Suve
nyrai, instrumentai, ginklai, muzika, 
dizaino detalės — viskas pasiskolin
ta iš aborigenų meno... Tai tiesiog 
neatsiejama to krašto istorijos, kul
tūros paveldo dalis ir kartu — visa 
Australija yra tarsi autentiškas di
delis turistinis atrakcionas, viliojan
tis užsienio turistus. Jeigu vidury Mel- 
bourno pamatytum kokį nors mulia
žą, kuriame būtų atkurta Labanoro 
giria su briedžių baubimu ar Ne
ringa su užpustytais kaimais — aiš
ku, gal būtų savotiškai žavinga, bet 
tai daryti nėra jokios būtinybės...

Per šešiolika Lietuvos neprik
lausomybės metų visiškai mažai 
dėmesio buvo skiriama sisteminges- 
niam Lietuvos įvaizdžio kūrimui 
užsienyje, tik dabar pradedama 
ieškoti, ar yra nors viena institucija, 
nors vienas žmogus, kuris tuo rūpin
tųsi, siūlytų. Galima tik pasvajoti — 
o jeigu nacionalinis (įvažiuojamasis) 
turizmas būtų vystomas sistemin
gai, suderinant Valstybės ir pri
vataus kapitalo interesus — greitai 
pasiektume labai gerų rezultatų.

Kartais pagalvoji, kiek Lietuvon 

užsienio turistų pritraukia papras
čiausias, nieko bendro su Lietuva 
neturinčio muzikanto F. Zappos 
paminklas! Tai irgi gerai, bet... gar
siausio pasaulyje lietuvio kino re
žisieriaus, avangardisto lietuvio Jo
no Meko kino centro iki šiol netu
rime! Japonai prancūzai atvažiavę 
paklausinėja Užupio prezidentą R. 
Lileikį ir sužino, kad Lietuvoje jokio 
lankomo objekto, susijusio su J. 
Meku nėra. Deja — meras A Zuokas 
nerado galimybių.

Dar vienas prisiminimas — 
prieš septynerius metus, kai kūriau 
dokumentinį filmą „Apie apreiš
kimus” teko lankytis Portugalijoje, 
Fatimoje. Susitikime su Fatimos 
miestelio (dydžio sulig Lentvariu) 
vicemeru, sužinojome tokį vieną 
ekonominį skaičių — Fatima iš tu
ristinės piligrimystės uždirba maž
daug trečdalį Portugalijos biudžeto.

Tai, be abejo, šiek tiek kita te
ma, nei vandens pramogų parkas. 
Tik ji parodo, kad mes, statydami F. 
Zappai paminklus ir viliodami turis
tus atsivežtinių kultūrų pavyzdžiais, 
visiškai neišnaudojame lietuviškų 
patrauklių vietų, kurias tereikėtų 
gerai pareklamuoti — Šiluva, Orvido 
sodyba, Keturnaujienos koplyčia, 
stovinti vidury lėktuvų pakilimo 
tako, Lopaičių piliakalnis ir t.t...

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARININKŲ SĄVADO V TOMAS
Vytautas Jasulaitis buvęs Vil

niaus miesto meras, vienas iš Lie
tuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungos atkūrėjų ir buvęs Lietuvos 
kariuomenės karių, nukentėjusių nuo 
sovietinio ir nacistinio genocido, ar
timųjų sąjungos pirmininkas rūpi
nosi Lietuvos kariuomenės karinin
kų istorijos reikalais. Darbuojantis 
Krašto apsaugos ministerijoje, jo ini
ciatyva, teko tartis kai kuriais prin
cipiniais numatomo karininkų encik
lopedinio leidinio „Lietuvos kariuo
menės karininkai” turinio ir struk
tūros klausimais. Karininkų, baigu
sių prezidento Antano Smetonos 
karo mokyklą ar pasitobulinimo kur
sus užsienyje, sąvadą buvo palyginti 
nesudėtinga sudaryti pagal išliku
sius archyvus ar iš kitų šaltinių.

Viena iš keblesnių problemų — 
okupacijos periodo pasipriešinimo 
kovų įvertinimas. Antrojo pasaulinio 
karo Europoje oficiali pabaiga — 
1945 m. gegužės 8 d. Okupuotoje 
Lietuvoje organizuotas ginkliuotas 
pasipriešinimas tęsėsi iki 1953 me
tų. Laisvės kovotojai dėvėjo Lietuvos 
kariuomenės uniformą, laikėsi Res
publikos Konstitucijos ir karinių sta
tutų. Ginkluotoms formuotėms va
dovavo karininkai arba kovotojai, 
turintys didelį kovų patyrimą, ku
riems nustatyta tvarka pagal eina
mas pareigas buvo suteikiami ka
rininkų laipsniai. Buvo pasiūlyta 
1941 m. birželio sukilėlių, Vietinės 
rinktinės, Tėvynės apsaugos rink
tinės, partizanų rinktinių kovoto
jams, kuriems buvo suteiktas kari
ninko laipsnis, arba tiems, kurie ku
rį laiką ėjo kovinio vieneto vado pa
reigas, pripažintinas atitinkamas 
karininko laipsnis. Ši nuostata tapo 
nacionalinės teisės norma. Kovoto
jams gyviems ar po mirties pripažįs
tamas garbingas Lietuvos kariuo
menės kario savanorio statutas. Štai 
kodėl kiekvieno karininkų enciklope
dijos tomo pavadinime pakartojami 
nepriklausomybės ir laisvės kovų 
metai „1918—1953”.

Penktasis tomas apima karinin
kų biografijas, kurių pavardės pra-

Lietuvos kariuomenės karininkai, išėjusieji Kauno Karo mokyklos mokslą. Nuotrauka iš „Lietuvos albumo".

sideda L-M-N raide. Tome išvardy
tos ne tik karininkų, bet ir 1918— 
1940 metų kariuomenės kapelionų, 
karo mokyklos 1940 metų aspirantų 
ir kariūnų, taip pat jau minėto gin
kluoto pasipriešinimo kovotojų, 
kuriems nustatyta tvarka pripažin
tas karininko laipsnis, pavardės. 
Leidinio rengėjai kreipiasi į skaityto
jus, prašydami pranešti apie paste
bėtus netikslumus, taip pat teikti 
biografinių žinių ir nuotraukų apie 
karininkus, kurie pateks į kitus 
enciklopedijos tomus.

Tome pateikiamos biografijos 
įžymaus nepriklausomybės kovų 
karvedžio gen. ltn. K. Ladygos, 
bolševikų sušaudyto 1941 m. Sol 
Ilecko kalėjime; Tauro apygardos 
kapeliono mjr. J. Lelešiaus — „Gra
fo”, „Krivaičio”, žuvusio 1947 m.: 
kariuomenės vado gen. ltn. P. Lia

tuko, nukankinto kalėjime 1945 m.; 
vyriaus, kariuomenės kapeliono ar
kivyskupo T. Matulionio, du kartus 
kentusio Gulago katorgą. Pateko 
enciklopedijon ir juodosios istorijos 
figūra — jaun. ltn. Juozas Markulis, 
užverbuotas NKVD agentas ir pro
vokatorius „Ąžuolas”, „Noreika”, taip 
pat ir jo auka — Didžiosios kovos 
apygardos vadas pik. J. Misiūnas — 
„Žalias Velnias”, sušaudytas 1947 m. 
O iš viso tome pusketvirto šimto 
biografijų, kurios atspindi ne tik 
laisvės kovų, bet ir okupanto nusi
kaltimų istoriją. Stropiai ir atsakin
gai dirbantis aštuoniolikos žmonių 
kolektyvas nusipelno padėkos ir 
visokeriopos paramos tęsiant šios 
enciklopedijos leidybą.

Sklaidant penktąjį Lietuvos 
karininkų kariuomenės karininkų 
tomą, savaime kyla seniai ne naujas, 

bet skaudžiai kirbantis klausimas — 
kodėl per šešiolika Atkurtos neprik
lausomybės metų neturime nė vieno, 
net pirmojo, laisvės kovotojų — ka
rių savanorių enciklopedijos tomo? 
Jų jau galėjo, o gal ir privalėjo, būti 
arti dešimties. Juk tokia enciklope
dija su šlykščiomis, bet patikrin
tomis žiniomis būtų pagrindinis šal
tinis, kai tenka ieškoti ar tikrinti 
partizanų, ryšininkų, rėmėjų var
dus, slapyvardžius, vietoves, veiklą? 
Tokių pavienių mėginimų būta, 
pavyzdžiui B. Ulevičius pateikia 
žymesnių partizanų biografinių ži
nių „Laisvės kovų archyvo” 22 ir 23 
tomuose. Tačiau šie spausdiniai 
negali atstoti visaapimančio enciklo
pedinio leidinio. Nemažiau svarbu 
būtų žinoti ir okupanto baudėjų 
biografijas.

Edmundas Simanaitis
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Poeto A. Mackaus
gimtadienio minėjimas Pagėgiuose

Kaip ir kiekvienais metais jo 
gimtajame mieste Pagėgiuose buvo 
paminėtas (1932 m. vasario 11 d.) ir 
Čikagoje (1964 m. gruodžio 28 d.) 
miręs žymusis išeivijos poetas Algi
mantas Mackus. Apie šį minėjimą 
žinių gavome iš Pagėgių vid. mokyk
los lietuvių kalbos mokytojų V. Žuk- 
lijienės ir V. Vaivadienės. Jos jau ne 
pirmi metai rūpinasi A. Mackaus 
muziejaus toje mokykloje įsteigimu 
ir poeto vardo mokyklai suteikimu.

Šios veiklios mokytojos pažy
mėjo, kad gana kuklus minėjimas 
buvo surengtas vasario 10 d. Ka
dangi mokyklos salės yra remontuo
jamos, minėjimas vyko lietuvių kal
bos kabinete.

Prieš minėjimą prie A. Mackaus 
paminklinės lentos buvo padėta 
gėlių. Gaila, kad mažos patalpos ne
leido sutalpinti visų, norinčių minė
jime dalyvauti. Apie minėjimo eigą 
savo laiške mokytojos taip rašo:

Pirmiausia parodėme poeto 
mamos Marcelės video sveikinimą 
mokyklos muziejui (jį nufilmavo K 
Grabytė). Supažindinome su naujais 
muziejaus eksponatais, kuriuos pa
dovanojo M. Mackienė. 12 klasės 
mokinė Birutė Bartkevičiūtė prista
tė savo piešinių ciklą pagal A. Mac
kaus eiles, poeto eilėraščio analizę 
perskaitė 12 kl. mokinė Sandra Ka- 
siliauskaitė. Ta proga pristatėme tra-

Algimantas Mackus

dicinį mokinių kūrybos almanachą, 
kuriame savo kūrybinius bandymus 
pateikė 34 mūsų mokyklos mokiniai. 
Įdomiausių kūrinių autoriai per
skaitė po keletą savo darbų. Popie
tėje dalyvavo Pagėgių krašto poetai: 
G. Kačiulis, B. Savickienė, S. Va- 
lužienė ir L. Ambarcumian. Jie pa
skaitė savo eilių, o G. Kačiulis, ru
denį viešėjo Amerikoje, perdavė savo 
brolio Kęstučio Kačiulio muziejui 
dovanotus žurnalus, kuriuose yra 

medžiagos apie A Mackų.
Kitąmet planuojame didesnį ir 

iškilmingesnį renginį, nes jau turė
sime ir veikiantį muziejų, ir aktų sa
lę. O dabar po trupučiuką tam ruo
šiamės, nors eksponatai kol kas gula 
į dėžes arba į stalčius.

Neseniai gavome dovaną iš Či
kagoje esančio Pasaulio lietuvių ar
chyvo: A. Mackaus gimimo liudiji
mo, jo pažymių knygeles, keletą 
rankraščių, sveikinimų mamai ir 
kitas kopijas. Džiaugiamės, kad S. 
Miglinienė atsiliepė į mūsų prašymą 
ir praturtino muziejaus ekspoziciją 
įdomiais eksponatais.

Mokytojos prašo ir laukia dau
giau eksponatų apie A Mackų iš 
Amerikos. Jos džiaugiasi, kad mu
ziejaus reikalams šiek tiek pinigų 
paaukojo Putnamo slaugymo na
muose gyvenanti šimtametė poeto 
A. Mackaus mama Marcelė, kuri su 
savo šeima (taip pat ir sūnumi Algi
mantu) anksčiau buvo įsikūrusi Ci
cero mieste.

Gaila, jog Čikagoje, kur poetas 
A. Mackus gyveno ir dirbo yra pri
mirštas, nors jo buvusių draugų ar 
bendradarbių čia dar yra ne vienas. 
Šiuo metu poeto atminimą dar 
primins Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas.

Edvardas Šulaitis

Margumynai

MILIJARDO 
DOLERIŲ 

BANKNOTAS
California valstijoje konfiskuo

ti padirbti doleriai atrodė kaip tik
ri, bet turėjo vieną trūkumą — to
kio daikto, kaip milijardo nominalo 
banknotas, nėra. California muiti
ninkai pranešė, kad atlikdami ty
rimą vieno valiutų kontrabanda kal
tinamo vyro atžvilgiu, surado 250 
padirbtų milijardo dolerių nominalo 
banknotų.

45 metų Tekle Zigetta sausio 
mėnesį padarė kaltės pripažinimo 
pareiškimą dėl trijų federalinių 
kaltinimų, bandžius įvežti į Jung
tines Valstijas grynųjų pinigų, pa
dirbtų banknotų ir suklastotą 
100,000 JAV dolerių vertės aukso 
sertifikatą.

Tolesnio tyrimo metu agentai 
viename bute West Hollywood sura
do pageltusių ir susiraukšlėjusių 
vieno milijardo nominalo banknotų, 
esą išleistų 1934 metais, su prezi
dento Grover Cleveland atvaizdu. 
„Galvotum, jog 1 mlrd. nominalas 
turi aiškiai rodyti, kad šie banknotai 
yra padirbti, bet kai kurie žmonės 
vis tiek patiki, kad jie tikri”, — sakė 
tyrime dalyvavęs slaptųjų tarnybų 
agentas James Todak.

„Reuters”/BNS

Įvadas

Greičiausiai nebūtų atėjusi mintis parašyti 
apie gal per mažai išgarsėjusias Katyno 
žudynes, jei ne straipsnis apie jas „WW II History” 

žurnale, 2005 m. lapkričio laidoje. Autorius — Ri- 
chard Rule, Australijos armijos veteranas, parašęs 
keletą knygų ir straipsnių iš paskutiniojo pasau
linio karo istorijos. Taip pat gal nebūčiau pradėjęs 
rašyti apie daugiau kaip 20,000 Lenkijos karininkų 
bei žemesnio rango karių žiaurų likimą, jei ne 
mano vienuolikos kilometrų kelionė į Ukmergę dvi
račiu, smalsumo vedama pamatyti ten internuotų 
lenkų, kurie neseniai buvo apgyvendinti Ukmer
gėje, jiems pasidavus Lietuvos kariuomenei po nar
saus, bet beviltiško pasipriešinimo galingajam 
Wehrmachtui ir Raudonajai armijai.

Kartu dviračiu važiavo ir tos kelionės sumany
tojas Vincas M., gal trejetą metų vyresnis už mane. 
Aš tuomet buvau tik vienuolikmetis. Aš pavydėjau, 
kad jis jau galėjo dviratį vairuoti, sėdėdamas ant 
balnelio, o aš tuomet buvau tepasiekęs tik trečiąją 
fazę dviračio vairavimo mene — apžergus dviračio 
rėmus, balnelį apsukus užpakalin. Pirmoji fazė — 
dešinioji koja ant pedalio, kairiąja pasispiriant į 
kelią; antroji fazė — kairiąja ant kairio pedalo ir 
dešniąją perkišus tarp rėmų minti dešinį pedalą, 
jau buvo istorija.

Atmenu, kad ta mūsų kelionė į Ukmergę neap
sėjo be incidento. Nenorėdamas per toli atsilikti 
nuo Vinco, kažkur netoli Laibiškių dvaro, riedant 
pakalnėn, bandydamas pagerinti greitį, pamyniau 
pedalus ir dėl to grandinė nukrito nuo dantračio. 
Rankinis stabdis beveik nieko nepagelbėjo. Nepa
gelbėjo ir iš priekio atvažiavęs, tarp Ukmergės ir 
Jonavos kursavęs keleivinis autobusas, sukėlęs 
tirštą debesį dulkių. Laikinai jų apakintas nepaju
tau atsidūręs paplentės griovy, kur apvirtęs tik pa
viršutiniškai „nusibalnojau” alkūnes ir kelius. Visa 
laimė, mano tėtės amerikoniškasis „Indian” dvi
ratis visiškai nenukentėjo, išskyrus į šoną pakry
pusį vairą. Apžergus priekinį dviračio ratą, vairas 
lengvai atsukamas atgal. Deja, turiu prisipažinti, 
kad tos kelionės metu nemažai nukentėjo mano 
„sėdynė”, kurią neišvengiamai trynė dviračio rėmas. 
Ilgokai vaikščiojau klišas, kol užgijo pritrinta oda.

Ukmergėje internuotus lenkus surasti nebuvo 
sunku. Jie buvo apgyvendinti D.L.K Gedimino 
vardo, I pėstininkų pulko Lietuvos kariuomenės 
kareivinėse. Jos buvo palikę apytuštės, pulkui per
sikėlus į atgautą Vilnių. Tai buvo laikai, kai

APIE OŽKŲ KALVAS

ĮONAS ŠARKA

Nr. 1

„Vilnius tapo mūsų, o mes rusų”, pagal tuomet 
plačiai paplitusį posakį. Kareivinės buvo čia pat, 
pietinėje miesto dalyje, tuojau po tuomet dar vei
kusios siaurojo geležinkelio stoties, vakarinėje 
Kauno gatvės pusėje. Prie pagrindinių vartų sargy
bos būdelėje budėjo du lietuvių kariuomenės ka
riai. Paradų aikštėje būrelis internuotų spardė ka
muolį. Beveik kiekviename pastatų lange, ant pa
langių pasidėję basas kojas, sėdėjo po vieną ar po 
du vyrus. Iš kažkur girdėjosi vyriškų balsų dainos 
ar giesmės garsai. Esant sekmadienio popietei, 
greičiausiai buvo atliekamos pamaldos. Gal po pus
valandžio žiopsojimo pro geležinės tvoros virbalus 
gavome progą pamatyt ir du uniformuotus lenkų 
karininkus. Jie, lydimi lietuvio puskarininkio, pro 
vartus išėjo miesto link. Mums į akį krito jų ke
turkampės kepurės, su ereliu priekyje. Taip pat jų 
ilgais aulais, su charakteringai pasiūtais aukštais 
virškulniais, rūpestingai nublizginti batai mums 
paliko ypatingą įspūdį. Turbūt kavalerijos kari
ninkų būta, kurių draugai dar neseniai pakeltais 
kardais stojo prieš vokiečių Wehrmachto tankus.

Kalbant apie batus, prisiminė karikatūra kaž
kuriame iš tuometinių Lietuvos laikraščių, 
kur uniformuotas lenkas padėjęs sukryžiuotas ba

tuotas kojas ant rašomojo stalo, taria: „Prošie panie 
načalnyka, aš čia sėdžiu ne už dyką”. Nereikia ste
bėtis, kad lietuviai, kritus Lenkijos valstybei, nesi
drovėjo retkarčiais paleisti replikų internuotųjų 
adresu. Juk dar tik prieš pusantrų metų Lietuva 
buvo, grasinant jėga, priversta atnaujinti diplo
matiškus santykius, atsižadant pretenzijų į Vil
niaus kraštą. Lietuvių pasieniečiams nušovus Lie
tuvos pusėje besislapstantį lenkų kareivį, minios 
žmonių ten reikalavo kariuomenei žygiuoti į Lie
tuvą, skleisdamos šūkį „Na Kovno”. Mano vyresny
sis brolis Vincas pasakojo, kaip Ukmergės gimna
zijos vyresniųjų klasių mokiniai, aprengti kariš
komis uniformomis ir apginkluoti šautuvais be 
šovinių, buvo pasiųsti eiti į gatves tvarkyti kolonas 
pabėgėlių iš Lenkijos. Pašaipiai kartodami lenkų

nukaltą šūkį „na Kowno”, jie nurodinėjo Kauno- 
Zarasų plentu važiuoti Jonavos link, kur buvo 
įrengtas pabėgėlių susirinkimo punktas. Daug jų 
tuomet pravažiavo Ukmergę, jau minėtus unifor
muotus kareivius paliekant Ukmergėje. Daug iš jų 
Jonavoje susodinti į traukinius buvo nuvežti į 
Palangą ir apgyvendinti kurortiniuose namuose. 
Manoma, kad daug kas iš jų laivais per Baltijos 
jūrą persikėlė Švedijon, iš kur atsidūrė pas Len
kijos sąjungininkę Angliją. Yra žinių, kad dalis 
internuotų lenkų karių bei civilių traukiniais iš 
Tonavos per Latviją atsidūrė Estijoje. Sovietams 
okupavus Baltijos kraštus, nespėjusius pasprukti į 
užsienį, daugumą jų NKVD išvežė į gulagus, įskai
tant ir Kozelsk lagerį, iš kur gal prieš pusmetį jų 
kolegos buvo vežami sušaudymui Katyno miške. 
Man dar neteko užtikti žinių ar tie sulaukė 
panašaus likimo, ar išliko gyvi...

abar man beskaitant daugiau literatūros 
apie lenkų karių likimą bei Katyno žudynes,

susidarė įspūdis, kad iš Lietuvos ar Estijos į minėtą 
stovyklą atvežti belaisviai nebuvo sušaudyti. Po jau 
minėto „nelegalaus” žygio dviračiu, su tėvais dar 
teko ten nuvažiuoti ir pro tvorą stebėti kareivines, 
kuriose visiškai patogiai laiką leido internuotieji 
„ponai” iš Lenkijos. Jų mityba buvo tokia pat, kaip 
ir Lietuvos karių, kareivinės apšildomos kaip ir 
anksčiau, vyrai rikiuotėje eidavo į miesto kino teat
rus žiūrėti naujausių filmų, daryti mankštą paradų 
aikštėje ir kt. Girdėjau žmones kalbant, kad jie ir 
savo tautines šventes švęsdavo po savo vėliava, 
giedant jų tautos himną. Kartą savo akimis teko 
matyti nemažą būrį lenkų, lydint mirusį į miesto 
kapines, giedant laidotuvių giesmes ir retkarčiais 
pereinant į lėtą — laidotuvišką žingsnį... Įspūdin
ga! Visa tai vyko 1939 m. rudenį ir 1940 m. pa
vasarį.

Teko ir daugiau gandų girdėti apie internuotus 
lenkus, bet nebūtų tikslu juos čia bandyti išpa
sakoti. Kalbos kalbomis, gandai gandais lieka, kol 
neįrodomi esant tikrenybe. O tų įrodymų, praėjus 
66-iems metams, būtų sunku rasti. Ne kartą pa
galvojau, kaip gerai būtų buvę gyvųjų tarpe dar tu
rėti netolimai nuo manęs gyvenusį kpt. Praną 
Totilą, kuris 1939 metais kuriam laikui buvo ko
mandiruotas su pulko suvestine kuopa į Ukmergę 
intemuotojų stovyklos komendanto valdžion. Jis 
gal daug istorijos būtų atskleidęs apie anuos 
laikus. Jis mirė ir palaidotas Omahoje, NE, 1977 
m., sulaukęs vos 71 metų.

Bus daugiau.
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Lietuviai protestu išreiškė 
paramą baltarusiams

Konservatoriai Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė ir Estela Mažonaitė balta
rusius palaikančiame pikete. Roko Medonio (ELTA) miotr.

Vyriausybė giriasi savo pasiekimais

Vilnius, kovo 22 d. (ELTA) — 
Prie Baltarusijos ambasados Vilniu
je susirinkę žmonės trečiadienį pa
reiškė solidarumą baltarusiams, dėl 
prezidento rinkimų klastojimo pro
testuojantiems Minske, Oktiabrska- 
ja aikštėje.

Tėvynės sąjungos iniciatyva su
rengtoje protesto akcijoje dalyvavo 
kelios dešimtys žmonių, tarp jų buvo 
ir užsieniečių, Baltarusijos jaunimo, 
judėjimo „Silba” narių.

Pikete buvo paskelbtas solidaru
mo laiškas, kurį tiesiogiai telefonu 
baltarusiams į rusų kalbą išvertė 
konservatorė Rasa Juknevičienė.

Laiške pabrėžiama, kad piketo 
dalyviai remia susirinkusius Mins

Atsistatydino padėtimi 
piktnaudžiavę pareigūnai

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) — 
Seimo kancleris Arvydas Kregždė 
trečiadienį patenkino Seimo Teisės 
departamento direktoriaus Kęstučio 
Virkečio prašymą ir atleido jį iš uži
mamų pareigų.

K. Virketis Seimo kanclerio įsa
kymu atleistas iš pareigų nuo trečia
dienio.

Antradienį K. Virketis pats pa
teikė prašymą atsistatydinti, kai ži- 
niasklaidoje iškilo įtarimai dėl ga
limų jo piktnaudžiavimų tarnybine 
padėtimi naudojantis Seimo tarnybi
niu transportu.

Atsistatydinimo pareiškimą yra 
pateikusi ir Seimo pirmininko sekre
toriato vadovė Rima Pumputienė.

* Bulgarijoje vykusiame 44- 
ajame tarptautiniame „Golden 
Grand Prix” Nikola Petrov var
do graikų-romėnų imtynių turnyre 
du lietuviai tapo prizininkais. Svorio 
kategorijoje iki 120 kg antrą vietą 
užėmė Mindaugas Mizgaitis. Svorio 
kategorijoje iki 96 kg trečias liko po 
sunkios kelio traumos vis geriau 
atrodantis Mindaugas Ežerskis.

* Šeštąją vietą Rytą konfe
rencijoje užimanti Šarūno Jasi- 
kevičiaus Indiana „Pacers” ko
manda NBA reguliariojo sezono 
rungtynes svečiuose 75:105 pralai
mėjo Memphis „Grizzlies”. Lietuvis 
savo komandai pelnė 4 taškus, at
kovojo 1 kamuolį, atliko 3 rezultaty
vius perdavimus bei dukart suklydo.

* Astuonių nesėkmių iš eilės 

ke, nebijančius šalčio, represinių 
struktūrų gąsdinimo. Piketo daly
viai kartu su baltarusiais reikalauja, 
kad šalyje būtų surengti laisvi ir de
mokratiški rinkimai.

Protesto akcijos dalyviai nus
prendė kasdien po pusvalandį budėti 
prie Baltarusijos ambasados.

Piketo dalyviai įteikė siuntinį 
Baltarusijos ambasados atstovams. 
Siuntinyje — 1-os klasės aritmetikos 
vadovėlis rusų kalba, kurį piketo da
lyviai prašė perduoti Baltarusijos 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pir
mininkei Lidija Jermošina, kuriai, 
anot JuBIC, vis dar prastai sekasi 
skaičiuoti rinkimų rezultatus (su 40 
procentų paklaida).

Tačiau R. Pumputienės prašy
mas, anot A Kregždės, bus paten
kintas kiek vėliau, nes ji pasiprašė 
būti atleidžiama nuo kovo 27 dienos.

I likusią laisvą Seimo Teisės de
partamento vietą bus skelbiamas 
konkursas, o R. Pumputienė užėmė 
politinio pasitikėjimo pareigūnės pa
reigas, todėl tai, kas užims jos vietą, 
lems Seimo pirmininko pasirinki
mas.

Žiniasklaida skelbė, jog Seimo 
pirmininko sekretoriato vadovė R. 
Pumputienė tarnybiniu automobiliu 
iš užmiesčio važiuoja į darbą, o Tei
sės departamento vadovas K. 
Virketis Seimo tarnybiniu automobi
liu važiuoja pavedžioti savo šuns.

seriją NBA reguliariojo sezono 
rungtynėse pavyko nutraukti 
Arvydo Macijausko New Orleans 
„Hornets” komandai, kuri antradie
nį namuose 120:108 įveikė Los An
geles „Clippers”. Lietuvis šioms var- | 
žyboms nebuvo registruotas. 32 taš- į 
kus į svečių krepšį įmetė Rasual 
Butler, po 21 — Davidas West ir 
Chris Paul, 10 — Mare Jackson.

* Šveicaras Roger Federer ir 
belgė Kim Clijsters antradienį 
paskelbti geriausiais 2005 metų 
tenisininkais profesionalais. 24-erių 
metų R. Federer praėjusį sezoną iš
kovojo 81-ą pergalę ir laimėjo net 11 i 
ATP serijos turnyrų, iš jų ir du „Di
džiojo kirčio” serijos turnyrus — 
Wimbledon turnyrą Anglijoje bei at
virąsias JAV pirmenybes.

Atkelta iš 1 psl.
šiuolaikinių technologijų diegimą ir 
didina ekonomikos konkurencingu
mą.

Vyriausybė teigia, kad vykdyta 
griežta fiskalinė politika sąlygojo 
sėkmingą kovą su šešėline ekonomi
ka — 2005 m. surinkta daugiau nei 1 
mlrd. Lt viršplaninių pajamų.

Pernai toliau buvo plėtojama so
cialinė apsauga, didinamos pensijos. 
2005 m. gruodžio mėn. vidutinė vals
tybinė socialinio draudimo senatvės 
pensija, turint būtinąjį stažą, lygi
nant su 2004 m. gruodžio mėn., pa
didėjo 54.5 Lt arba 13.6 procento.

2005 metais toliau mažėjo ne
darbas, augo gyventojų pajamos. Ne
darbo lygis sumažėjo nuo 11.4 proc. 
2004 metais iki 8.3 proc. 2005 metais 
ir buvo mažesnis negu vidutinis ne
darbo lygis Europos Sąjungoje (8.7 
proc.).

Vidutinis mėnesinis darbo už
mokestis šalies ūkyje 2005 metais 
sudarė 1289.5 litus ir, palyginti su 
2004 m., padidėjo 12.2 procento, o 
realusis darbo užmokestis, įvertinus 
infliacijos įtaką, pernai padidėjo 7.8 
proc.

Vyriausybė teigia sėkmingai plė
tojusi informacinę ir žinių visuome
nę. Lietuvoje įsteigta 475 viešųjų in
terneto prieigos taškų labiausiai lan
komose vietose. Galimybę naudotis 
internetu turėjo 94 proc. mokyklų 
(2004 m. — 80 proc.). Be to, didėja 
interneto poreikis: per metus inter
neto abonentų skaičius padidėjo 2.1

R. Paksas nori įsikurti pajūryje
Atkelta iš 1 psl.

Taip liberaldemokratai komen
tavo išvakarėse LNK „Žinių” pa
skelbtą informaciją, esą buvęs prezi
dentas ir buvęs susisiekimo minis
tras Gintaras Striaukas pradėjo pla
čias statybas netoli Palangos. Anot 
šios televizijos, dėl statybų buldoze
riais buvo nušluota pajūrio kopa.

Pasak R. Pakso, tiesa yra tai, 
kad jo šeima netoli Šventosios įsigijo 
15 arų ploto žemės sklypą, kuriame 
atšilus orams rengiasi pradėti sta
tyti gyvenamąjį namą. Liberalų de
mokratų partijos pirmininkas tikino 
tokioms statyboms jau gavęs Palan
gos miesto savivaldybės leidimą.

„Netiesa, kad aš nugrioviau ko
pas, kad tiesiu kelią, žalodamas 
gamtą”, — tvirtino buvęs preziden
tas.

R. Pakso teigimu, netoli jo įsigy
to sklypo verslininkai stato dešimtis 
butų, o „keliai ir kopos susiję su to
mis statybomis”, o ne su jo žeme.

„Yra pasakoma R. Pakso pavar
dė, kad įsigyjamas sklypas, parodo
mos statybos, kurios vykdomos ne 
pirmus metus, parodoma nugriauta 
kopa, tiesiamas kelias, viskas sujun
giama į vieną krūvą, uždedamas pa
vadinimas, kad ‘Rolandas Paksas,

Vietoj lauktų vokelių — mėsos maišeliai
Atkelta iš 1 psl.
už kurias reikia mokėti mokesčius”, 
— sakė pareigūnė.

Tuo tarpu viešai apie vokelius 
prabilusi agrofirmos mėsos sūdytoja 
Krekenavos miestelio gyventoja Da
lia Budrevičienė sulaukė pasiūlymo 
išeiti iš darbo.

„Man buvo pasiūlyta ‘moteriš
kai’ pasikalbėti. Direktorė pasakė, 
kad neseniai pradėjo eiti šias pa
reigas, kad jai skaudu, kai agrofir
moje atliekamos kratos ir teršiamas 

karto ir 2005 m. pasiekė 1.078 mln. 
(100 gyventojų teko 31.7 abonento), 
o plačiajuosčio ryšio technologijas 
naudojančių interneto abonentų 
skaičius padidėjo 81.4 proc. ir 100 
gyventojų teko 6.9 šių paslaugų abo
nento.

Vykdydama savo programą, "Vy
riausybė parengė ir pateikė Seimui 
271 įstatymo projektą bei 14 Seimo 
nutarimų projektų, Seimo prašymu 
išnagrinėjo ir pateikė savo išvadas 
dėl 81 įstatymo projekto. Per metus 
priimti 1,428 Vyriausybės nutari
mai, kuriais daugiausia buvo įgyven
dinami Seimo priimti įstatymai. Vy
riausybės pavedimu dalis Vyriausy
bės programos nuostatų buvo įgy
vendintos ministerijų ir kitų viešojo 
administravimo institucijų sprendi
mais arba vykdant konkrečius pro
jektus.

Atsiskaitydama už nacionalinio 
saugumo tikslų ir priemonių įgyven
dinimą, vidaus ir užsienio politikos 
vykdymą Vyriausybė pažymi, kad 
2005 m. Lietuvai nekilo iššūkių, ga
linčių stipriai paveikti valstybės 
saugumą ir stabilumą. Pagrindiniai 
veiksniai, lėmę Vyriausybės vykdo
mos politikos kryptis nacionalinio 
saugumo srityje, buvo narystė NA
TO ir ES, tarptautinės bendruome
nės atsakas į terorizmą, tarptautinio 
pobūdžio grėsmių plitimas.

Itin didelė dėmesį Vyriausybė 
žada skirti šalies raidos prioritetams 
ir sieks efektyviai panaudoti 2007- 
2013 metais Lietuvai numatomą 

žalodamas gamtą, pradeda staty
bas’, ir tai ‘išmetama’ šalies visuo
menei”, — piktinosi liberaldemok- 
ratų vadovas.

R. Paksas neslėpė turįs rimtų 
planų ateityje iš Vilniaus persikelti į 
pajūrį, bet prieš tai jis užsimojo įgy
vendinti kai kuriuos politinius tiks
lus. „Labai nuoširdžiai LNK žurna
listei vakar pasakiau: “Taip, politinės 
karjeros pabaigoje aš galbūt persi
kelsiu į Palangą. Bet iki to laiko dar 
gali įvykti daug dalykų. Gali įvykti 
ir toks faktas, kad man reikės keltis 
ne į Palangą, bet ir į Turniškes’, — 
kalbėjo buvęs prezidentas, leisda
mas suprasti, kad sieks vėl užimti 
aukštas valstybines pareigas.

Liberaldemokratų vadovas teigė 
sklypą pajūryje įsigijęs už asmeni
nes santaupas, o statyboms iš vieno 
banko pasiėmė paskolą 20 metų . Be 
to, jo turima bendrovė „Esmė”, užsi
imanti konsultacijomis, nekilnoja
muoju turtu ir statybomis, gavo 1.7 
mln. litų paskolą, už kuriuos numa
toma statyti gyvenamuosius namus.

Tačiau nuo atsakymų į klau
simus apie sklypo kainą R. Paksas 
išsisukinėjo.

Žiniasklaidoje minima, esą skly
pas kainavo 470,000 litų.

bendrovės vardas. Direktorė ėmė ra
ginti mane išeiti iš darbo. Jeigu pati 
parašyčiau pareiškimą, man paža
dėjo iš karto sumokėti kelių mėnesių 
atlyginimą”, — pasakojo D. Budrevi
čienė.

„Kalbėdama apie vokeliuose mo
kamą algą aš pasakiau teisybę. Ne
padariau nusikaltimo, žmogaus ne
užmušiau, todėl nežadu savo noru iš
eiti iš darbo. Tegul patys atleidžia, 
jei turi už ką”, — sakė D. Budrevi
čienė.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPAValdžios kantrybę galima 
paaiškinti užsienio spaudimu

Minskas, kovo 22 d. („Reu- 
ters7BNS) — Baltarusijos valdžios, 
kuri leidžia dabartinio prezidento 
Aleksandr Lukašenka išrinkimo 
naujai kadencijai priešininkams 
rengti nesankcionuotus mitingus, 
neregėtą kantrumą galima paaiškin
ti tuo, kad ir Vakarai, ir Rusija, arti
miausia Baltarusijos sąjungininkė, 
Minskui daro spaudimą, mano vietos 
politologai ir opozicijos vadovai.

Be to, kaip mano politologai, kol 
kas keli tūkstančiai protestuotoją 
centrinėje aikštėje nekelia rimto pa
vojaus valdžiai, ir duoda A Lukašen
ka pelnyti papildomų taškų ginče su 
Vakarų valstybėmis, kurios kaltina 
jį autoritarizmu ir fiziniu pilietinės 
visuomenės naikinimu šalyje.

Opozicijos kandidato į preziden
tus Aleksandr Milinkevič, užginčiju
sio kovo 19 dieną įvykusių rinkimų 
rezultatus, pagal kuriuos jis gavo 6 
proc. balsų, o A. Lukašenka 82.6 
proc., šalininkų akcija vyksta jau 
ketvirtą dieną ir į ją susirenka tūks
tančiai žmonių.

„Pranešama, jog Vladimir Putin 
kovo 19-osios išvakarėse skambino 
A Lukašenka ir įspėjo jį, jog neleis
tinas jėgos scenarijus, bei pažadėjo, 
kad už tai Rusija pripažins ir tre
čiąją kadenciją, ir rinkimų rezulta
tus, — sakė analitinio centro ‘Stra
tegija’ ekspertas Jaroslav Roman- 
čiuk. — Todėl aš manau, jog toks ne
būdingas mūsų valdžiai liberalizmas

Vakarai stojo ginti į krikščionybę 
atsivertusio afgano

Roma, kovo . 22 d. („Reu
ters”/AFP/BNS) — Jungtinės Valsti
jos ir trys NATO sąjungininkės, ku
rios yra nusiuntusios savo karių į Af
ganistaną, antradienį Kabulo vy
riausybei pareiškė susirūpinimą dėl 
pranešimų, kad vienam į krikščiony
bę atsivertusiam afganui gali būti 
paskirta mirties bausmė.

Jungtinės Valstijos, kurios Af
ganistano prezidentą Hamid Karzai 
laiko svarbiu savo sąjungininku re
gione, per derybas su atvykusiu af
ganų užsienio reikalų ministru Ab- 
dullah Abdullah paragino gerbti ti
kėjimo laisvę.

„Pabrėžėme Dievo garbinimo 
laisvės, tolerancijos ir saviraiškos 
laisvės, kaip centrinio demokratijos 
elemento, svarbą”, — sakė JAV vals
tybės departamento atstovas Sean 
McCormack.

Italija išsikvietė Afganistano 
ambasadorių Romoje, šiuo klausimu 
pasisakė du Vokietijos vyriausybės 
nariai, o Vokietijos katalikų kardino
las pareikalavo minimo afganų 
krikščionio laisvės. Kanada pareiškė 
esanti susirūpinusi ir paragino Af
ganistano vyriausybę gerbti įsipa
reigojimus dėl žmogaus teisių.

Šie protestai reiškia tikrą dile
mą prezidentui H. Karzai, kuriam 
reikia užsienio pajėgų ginantis nuo 
šalyje dar veikiančių „ai Qaeda” ir 
Talibano kovotojų.

Afganistane yra dislokuota maž- 

yra bendro Europos Sąjungos ir Ru
sijos spaudimo išdava, nes niekas 
nesuinteresuotas, kad čia būtų pra
lietas kraujas”.

Rinkimų išvakarėse Europos 
Sąjunga ir JAV pareiškė, jog jeigu 
valdžia panaudos jėgą prieš taikių 
protesto akcijų dalyvius, prieš oficia
lųjį Minską bus imtasi griežtų eko
nominių ir politinių sankcijų. Pačių 
rinkimų rezultatų nepripažino nei 
Washington, nei Briuselis.

Analitikų nuomone, Rusijos po
ziciją galima paaiškinti tuo, kad 
Maskva nesuinteresuota jėgos sce
narijumi po rinkimų Minske tuo me
tu, kai ji pirmininkauja Didžiajame 
aštuonete (G-8) ir yra kritikuojama 
Vakarų už žmogaus teisių pažeidi
mus bei politinio klimato griežtini
mą.

Trečiadienį kalbėdamas savo ša
lininkams palapinių miestelyje cen
trinėje Minsko aikštėje A Milinkevič 
pripažino, kad tokios negausios pro
testo akcijos negali pakeisti politinio 
režimo Baltarusijoje.

Milicija nėra visiškai abejinga 
opozicijos veiksmams — teisėsaugi
ninkai sulaiko protesto akcijos da
lyvius aikštės prieigose, neleidžia at
vežti protestuotojams maisto ir šiltų 
daiktų, šalia esančiose gatvėse budi 
daug specialiosios paskirties padali
nių. Tačiau palyginti su ankstesniais 
opozicijos išvaikymais, dabartiniai 
veiksmai — liberalizmo pavyzdys.

daug 23,000 JAV karių, taip pat — 
2,700 Vokietijos, 2,300 tūkst. Kana
dos ir 1,700 Italijos kareivių.

Afganų teisėjas sekmadienį pa
skelbė, kad dėl islamo atsisakymo ir 
atsivertimo į krikščionybę buvo įka
lintas vyras vardu Abdul Rahman, 
kuriam gresia mirties bausmė, jei jis 
atsisakys vėl tapti musulmonu. Pa
gal šariatą (islamo teisę) už apostazę 
skiriama mirties bausmė.

„Jei šios naujienos bus patvir
tintos, Italija aukščiausiu lygiu im
sis veiksmų, kad užkirstų kelią tam, 
kas nesiderina su žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsauga”, — sa
koma Italijos užsienio reikalų minis
terijos pareiškime.

Kai kuriose islamiškose valsty
bėse, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje ir 
Pakistane, krikščionys negali laisvai 
išpažinti savo tikėjimo. Šis klausi
mas darosi vis opesnis Europoje, kur 
sparčiai didėja musulmonų ben
druomenės, kurios reikalauja savo 
teisių ir pagarbos.

Abdul Rahman buvo areštuotas 
prieš dvi savaites, kai jo tėvai, jam 
grįžus iš Vokietijos, pranešė policijai 
apie jo atsivertimą.

Tardytojas citavo Abdul Rahman 
75 metų tėvą, sakiusį policijai: „Jei 
jis dėl islamo turi mirti, tai ir turėtų 
mirti. Jis užtraukė man gėdą”.

Afganistanas yra konservatyvi 
islamiška valstybė. Islamą išpažįsta 
99 proc. jo gyventojų.

BRIUSELIS
JAV vis dar mano, kad Jung

tinių Tautų (JT) Saugumo Taryba 
artimiausiomis dienomis gali pa
siekti susitarimą dėl pareiškimo, ra
ginančio Iraną nutraukti su urano 
sodrinimu susijusią veiklą. „Arti
miausiomis dienomis tikiuosi su
laukti pareiškimo iš Saugumo Tary
bos”, — per vizitą Briuselyje sakė 
Gregory Schulte, JAV ambasadorius 
Tarptautinėje atominės energetikos 
agentūroje (TATENA). Pasak jo, 
toks pareiškimas reikalautų, kad 
Tehran laikytųsi JT branduolinės 
priežiūros institucijos valdytojų ta
rybos rezoliucijos, raginančios nu
traukti sodrinimo darbus, kuriais, 
kaip teigia kritikai, Iranas siekia 
pasigaminti atominę bombą.

PARYŽIUS
Europos Sąjunga (ES) trečiadie

nį patvirtino pirmąjį savo istorijoje 
nesaugių oro bendrovių , Juodąjį są
rašą”, į kurį pateko beveik 100 ben
drovių, iš kurių beveik visos nebus 
įleidžiamos į ES oro erdvę. „Dabar 
Europos Sąjunga jau turi vieningą 
oro bendrovių uždraudimo požiūrį”, 
— pareiškė transporto komisaras 
Jacųues Barrot. „Šis juodasis sąra
šas užtikrins, kad abejonių kelian
čios oro bendrovės nepateks į Euro
pą. Jis taip pat užtikrins, kad visos 
Europos oro erdvėje veikiančios oro 
bendrovės atitinka aukščiausius 
saugos standartus”. ES valstybės 
narės suskubo rengti juodąjį sąrašą 
po kelių pernykščių nelaimių, kurios 
nusinešė nemažai gyvybių ir pa
brėžė oro saugos politikos 25 vals
tybes vienijančioje ES spragas.

JAV

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. 

Bush pirmą kartą užsiminė, kad 
sprendimą dėl JAV pajėgų išvedimo 
iš Irako gali tekti priimti jo politi
niams įpėdiniams. Tačiau G. W. 

Smulkių siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio žalis. *

gabenimas 
laivu į visas pasaulio šalis.

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Alr Freight

Trucking

8801 78th Avė Bridgeview, 1L 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363

Bush, kurio antroji kadencija baig
sis 2009 metų sausį, per antradienį 
surengtą spaudos konferenciją pa
tikino Irako karu nepatenkintą 
Amerikos visuomenę, kad išvestų 
JAV pajėgas iš Irako, jei manytų, 
kad pergalė yra neįmanoma. Pak
laustas, ar kada nors visi JAV kariai 
galės grįžti iš Irako, dėl vadovavimo 
šiam karui kritikuojamas preziden
tas atsakė: „Toks, žinoma, yra tiks
las. Ir tai spręs busimieji preziden
tai ir busimosios Irako vyriausybės”.

NEW YORK
Irako valstybinė draudimo ben

drovė „Irau Insurance” nuo 2005 
metų siūlo gyventojams draudimo 
nuo teroristų išpuolių paslaugas, ra
šo JAV dienraštis „The New York Ti- 
mes”. 2005 metais „Irau Insurance” 
pardavė 200 draudimo nuo teroristų 
išpuolių polisų ir jau išmokėjo lėšas 
pagal vieną draudimo reikalavimą. 
Žūtis dėl teroristų išpuolių į šalyje 
siūlomą gyvybės draudimo paketą 
neįtraukiama, nes kompensacijas 
žuvusiųjų nuo teroristų išpuolių šei
moms išmoka Irako vyriausybė. Ta
čiau šalyje, kurioje kiekvieną mė
nesį dėl teroristų išpuolių žūsta šim
tai žmonių, niekas negali tikėtis, 
kad vyriausybė ar darbdavys skirs 
žuvusiųjų šeimoms pakankamai lė
šų. Privataus asmens draudimo nuo 
teroristų išpuolių polisas kainuoja 
125,000 dinarų (90 JAV dolerių). 
Draudimo išmokos siekia 5 mln. 
dinarų (apie 3,500 JAV dolerių).

LOS ANGELES
Šiaurės Korėja modernizuoja 

savo mobiliąsias raketas, kad jomis 
būtų galima lengviau surengti ne
tikėtas atakas prieš kaimynines ša
lis, tačiau kol kas neturi raketų, ku
rios galėtų pasiekti žemyninę JAV 
dalį, sakoma Califomia veikiančio 
Neplatinimo problemų studijų cen
tro (CNS) pranešime. Šio centro ver
tinimu, Šiaurės Korėja turi daugiau 
kaip 800 balistinių raketų, kurių da
lis gali nešti cheminius, o gal ir bio
loginius, užtaisus. Ataskaitoje taip 
pat pažymima, kad raketinės techni
kos pardavimas yra svarbus šios ko
munistinės šalies valiutos įsigijimo 
šaltinis. JAV karinių pajėgų Pietų 
Korėjoje vadas minėtų raketų išban
dymą pavadino „dideliu šuoliu į 
priekį” palyginti su ankstesne gink
luote, nes naujosios raketos yra kur 
kas patikimesnės ir taiklesnės.

1-800-775-SEND
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„TEGYVUOJA DAINAVA"
Pokalbis su Dainavos jaunimo stovyklos tarybos pirmininku

Lietuviškoje spaudoje jau 
skaitėme JAV LB Krašto valdybos 
pranešimą, skelbiantį 2006 metus 
JAV Lietuvių jaunimo stovyklų 
metais. „Jau net kelios kartos sto
vyklautojų džiaugiasi stovyklų gam
tos grožiu ir draugystėmis, sėmėsi 
tautinių vertybių bei pratinosi ben
druomeniniam gyvenimui”, rašoma 
pranešime spaudai. Linkima jauni
mo stovykloms dar ilgai klestėti. 
Išskiriama Dainavos jaunimo sto
vykla: „Ypač sveikiname Dainavos 
stovyklą, kuri 2006 metais švenčia 
savo auksinę 50 metų sukaktį.”

Ta proga kreipėmės į Kastytį 
Giedraitį, Dainavos jaunimo sto
vyklos Direktorių tarybos pirmi
ninką, su keletą klausimų.

- Pirmiausia, kokia buvo 
Jūsų reakcija, patyrus apie JAV 
LB Krašto valdybos nutarimą, 
skelbianti 2006 metus Lietuvių 
jaunimo stovyklų metais?

- Manau, kad JAV LB Krašto 
valdybos nutarimas yra prasmingas 
įvykis. Prasmingas tuo, kad vertina 
visų, pasiaukojusių per eilę metų 
vadovų ir talkininkų pastangas ir 
darbus. Tuo pačiu, manau, kad JAV 
LB Krašto valdyba supranta, kad 
stovyklos prisideda prie jaunimo 
ugdymo, puoselėjant krikščioniškas 
ir tautines vertybes.

- Mano turimomis žiniomis, 
sprendimas nuosavybę stovyklai 
pirkti buvo padarytas ALRKF- 
jos Tarybos posėdyje 1955 m. 
lapkričio 4-5 d. Čikagos mieste. 
Pati stovykla buvo atidaryta jau
nimo stovyklavimui 1957 metų 
vasarą. Jūsų tada ant šios žemės 
dar nebuvo, ar ne? Kokie patys 
pirmieji Jūsų asmeniški prisi
minimai apie Dainavos stovyk
lą?

- Nenoromis turiu prisipažinti,

Kastytis Giedraitis

kad esu keliais metais vyresnis už 
Dainavą. Užaugau ir mokiausi Cle- 
veland, Ohio. Skautaudamas, jau
nystės stovyklavimo dienas daugiau
sia praleidau Pymatuning stovyk
lavietėje, Pennsylvania ir Wasaga, 
Kanadoje. Tad, nors kelis kartus 
buvau Dainavoje, neturiu jokių ypa
tingų Dainavos prisiminimų iš vai
kystės. Baigęs mokslus, persikėliau 
gyventi į Ann Arbor, Michigan, o 
vėliau į Detroit priemiesčius. Gyven
damas Michigan, dažniau važinėjau 
į Dainavą ir pradėjau suprasti jos 
reikšmę jaunimui. Kai pradėjau pats 
su žmona auginti šeimą, prisidėjau, 
kiek galėjau prie lietuviškos veiklos, 
būtent prie Detroit parapijos, lietu
viškos mokyklos, sporto klubo ir 
Dainavos veiklos.

- Kas lėmė, kad Dainavos 
Direktorių tarybai vadovaujate 
jau antrą kadenciją, o vienoje 
kadencįjoje yra treji metai?

— Tiesą pasakius pradedu jau 

trečią kadenciją. Nemanau, kad 
daug skirtuos nuo kitų, kurie vienaip 
ar kitaip dirba ir prisideda prie 
lietuviškos veiklos. Ar vadovaujant, 
ar kokiu nors kitu būdu, prisidedu 
prie Dainavos išlaikymo, nes su
prantu jos reikšmę ir todėl jaučiu pa
reigą prisidėti!

- Ką vadovavimas tarybai iš 
tikrųjų reiškia? Spėčiau, kad tai 
reiškia kalnus nebaigiamų dar
bų ir darbelių. Kas prie to viso 
ypatingai prisideda?

- Taip, yra visokiausių darbų ir 
darbelių. Kiekvienais metais mėginu 
sudaryti planą, kuriame įjungiame 
vienerių metų, trejų metų ir tolimes
nės ateities vizijas. Tuo pačiu dirbu 
su įvairiomis organizacijomis deri
nant stovyklos kalendorius, kad 
visiems kiek galima būtų gerai. Dar 
be to, kiekvienais metais nemažai 
laiko praleidžiu, „patenkindamas” 
Michigan valstybės pareigūnus, 
kurie rūpinasi vaikų saugumu ir 
gerove.

- Iš ko laukėte pagalbos, bet 
jos dar nematyti?

- Negaliu skųstis. Finansinės ir 
darbų jėgos pagalbos vis atsiranda 
kai paprašome.

- Šalia rėmėjų, suvažiavime 
rinktų direktorių, į Direktorių 
tarybą įeina ir keletos organi
zacijų atstovai, skiriami tų orga
nizacijų vadovybės. Kokie Dai
navos ryšiai su tomis organizaci
jomis ir kiek jos remia Dainavos 
gerovę?

- Ryšiai su visais atstovais yra 
geri, bet daugiausia prisideda fi
nansiškai ir darbo jėga ateitininkai 
bei skautai.

- Dainavos Direktorių ta
ryba 2006 m. jau paskelbė Dai
navos 50-mečio metais. Kas ir 
kada ta proga numatoma? Kaip 
šis jubiliejus bus paminėtas?

- Planuojame Darbo dienos (La- 
bor Day) savaitgalį atšvęsti Daina
vos „gimtadienį”. Nors visų detalių 
nesame išdirbę, norėtumėme suruoš
ti koncertą su vaišėmis. Tuo pačiu 
organizuojame talką, kuri paruoštų 
Dainavos 50 metų sukakties leidinį.

- Ar galvojama ta proga 
turėti kokį vąjų lėšoms sutelkti? 
Juk visi žino, kad 50 metų senu
mo pastatams vis ko nors reikia, 
ar remonto, ar pagerinimų. Ar

SKELBIMAI
PASLAUGOS

STATĖ FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

SIŪLO DARBĄ
Darbui reikalingi dažytojai, 

staliai su darbo patirtimi. 
Būtinai turėti mašiną. 

Pageidautina, 
kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887.

nusimato kokie nors kapitaliniai 
remontai?

- Nors kiekvienais metais tai
some ir geriname stovyklą, šiuo 
metu nenusimato „didelių”, kapita
linių remontų. Tam tikslui planuo
jame prisidėti prie Dainavos fondo 
steigimo. Fondo kapitalas liktų kaip 
ilgalaikė investicija, o palūkanos, ar 
dividendai, būtų reguliariai inves
tuojami, vis didinant originalią su
mą. Tokiu būdu, už 5-ių, 10, 20 ar 40 
metų, jei Dainavai reikėtų didelio 
kapitalinio remonto ar naujos staty
bos, fondas galėtų tokiems reika
lams paskirti reikšmingą sumą.

- Aš savo kituose pokalbiuo
se spaudai anksčiau ar vėliau vis 
įterpiu klausimą apie trečiosios 
bangos dėmesį aptariamam rei
kalui. Šiuo atveju, kokio dėme
sio Dainavai susilaukiama iš 
naujai atvykusiųjų iš Lietuvos?

- Trečiosios bangos lietuviai, 
atvažiavę į Dainavą, dažnai stebisi 
jos grožiu, tardami, kad Dainava tai 
Lietuva! Po truputį jų jaunimas per 
organizacijas pradeda lankyti įvai
rias stovyklas. Tikiu, kad ateityje at
siras daugiau ir daugiau tokio jauni
mo, tad ilgainiui galėsime įjungti jų 
tėvelius į talką ir finansinę paramą.

- Jau daug metų Dainava 
ruošia sėkmingas stovyklas lie
tuviškos kilmės vaikams, ne
kalbantiems lietuviškai. Ar būtų 
tikslinga Dainavai imtis inicia
tyvos turėti stovyklas naujai 
atvykusiųjų vaikams? Ar jie ne 
Dainavos ateitis?

- Artimoje ateityje nenumatau 
tokios iniciatyvos ar planų tokiai 
stovyklai, bet pripažįstu, kad tą 
klausimą reiktų toliau panagrinėti. 
Esu tikras, kad visos organizacijos, 
kurios naudoja Dainavos stovykla
vietę, kviečia ir laukia naujai atvy
kusiųjų vaikų įsijungimo į lietu
viškos veiklos eiles. Tokiu būdu per 
jų įnašus Dainavos ateitis liks tokia 
pat šviesi, svarbi ir reikšminga, kiek 
buvo iki šiol atvykusiems lietu
viams.

- Ką dar norėtumėte pasa
kyti Dainavos garbingos ir džiu
gios auksinės sukakties proga?

- Tegyvuoja Dainava!
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Romualdas Kriaučiūnas
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(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472

NEKILNOJAMASIS TURTAS

COt-DUtGU.

RESIDENTIAI. 
BROKERAGE

VIDA M. t=l
SAKEVICIUS

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardavimas 

708-889-2148

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-5B5-95OO



DRAUGAS, 2006 m. kovo 23 d., ketvirtadienis 9

KAIP GYVENAMA
ČIOBIŠKYJE (1)

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS

Dešiniajame Neries krante, kur 
j ją įteka Musė, 34 km į pietus nuo 
Ukmergės, 12 km į vakarus nuo 
Musninkų, 14 km į šiaurės rytus nuo 
Žąslių geležinkelio stoties tarp 
miškų įsikūręs Čiobiškio miestelis. 
Greta jo esantys pilkapiai savo pra
eitį skaičiuoja nuo IX—XI a. Kiek 
toliau nuo miestelio, priešingame 
upės krante, yra Čiobiškio dvaras, 
iki II Pasaulinio karo priklausęs 
Pilsudskių giminei. Kartais jis buvo 
Astravu vadinamas. Nepriklauso
mybės metais į Čiobiškį atvažiuoda
vo vasarotojų, nors oficialiai vasar
viete jis nebuvo laikomas. Šias ži
nias apie Čiobiškį randame Bro
niaus Kviklio enciklopedijoje „Mūsų 
Lietuva”, išleistoje Pietų Bostone 
1965 metais.

Papasakoti apie mūsų laikus 
Čiobiškyje sutiko kultūros namų 
direktorė Vida Blažienė. Radau ją 
kultūros namuose, besiruošiančią 
šokėjų ansamblio repeticijai. Atliku
si visus pasirengimus ir palikusi 
šokėjus, ji mielai pasakojo apie savo 
bendruomenę, jos rūpesčius ir var
gus, apie čia švenčiamas šventes ir 
džiaugsmus.

Direktorė sakė, jog Čiobiškio 
bendruomenės nariai labai aktyviai 
dalyvauja jos darbe — tiek sociali
niame, tiek kultūriniame. Ji džiau
gėsi, jog parapijos klebonas, nors 
sulaukęs garbingo amžiaus, bet vis 
dar labai darbštus, kartu su seniū
nu ir bendruomenės tarybos nariais 
kiekvienais metais prieš šv. Kalėdas 
lanko parapijiečius, domisi, kaip jie 
gyvena, jų rūpesčiais ir lūkesčiais. 
Tų kelionių metu lankomi visi se
niūnijos kaimai, nepaliekamas, pa
vyzdžiui, nė nedidelis Strazdų kai
melis, esantis bene toliausiai nuo 
centro. Nuvykę 'domisi kuo galėtų 
padėti seniems žmonėms. Bendruo
menė turi šiek tiek lėšų ir neturtin
gus žmones gali paremti. Bendruo
menė dalį lėšų sukaupia ruošdama 
projektus ir pagal juos gaudama 
paramą iš Širvintų rajono savivaldy
bės, taip pat iš bendruomenės narių. 
Deja, sakė direktorė, Čiobiškiečiai 
šventadieniais itin negausiai lanko 
bažnyčią. Ji pati sakosi savo dva
sinėms reikmėms skirianti labai 
daug dėmesio ir apgaileistauja, kad 
daugelis parapijiečių yra apsileidę 
dvasioje.

Bendruomenės veikloje labai 
aktyviai dalyvauja ir Čiobiškio se
niūnas Virgilijus Niekis, buvusi aš
tuonmetės mokyklos direktorė Da- 
linkevičienė. Mums labai pasisekė 
su seniūnu, pasakojo direktorė. Jis 
nė vieno reikalo neatideda į šalį — 

— vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę.

„DRAUGAS” spausdinamas Amerikoje jau ® J-tus metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą”. 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.

„DRAUGAS” yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams.

visada išsiaiškins, visada padės, 
prisidės, padarys kas tik įmanoma.

Antra svarbi bendruomenės 
veiklos sritis, Vidos Blažienės nuo
mone, yra kultūrinė. Jos nuomone, 
žmogaus kultūra prasideda nuo pa
sisveikinimo, nuo „labos dienos”, 
nuo savo kiemo švaros iki bendros 
koncertinės veiklos. Mes susibu
riame į talkas aplinkai susitvarkyti, 
suruošiame įvairias parodas, ir čia 
Čiobiškio kultūros namai su ben
druomene susiję labai tampriai.

Pasiteiravau, kaip bendruomenė 
sugyvena su savo asocialiais nariais 
— girtuokliais ir vagišiais, ar pade
da jiems atsikratyti jų netikusių 
įpročių? Į mano klausimą direktorė 
atsakė:

— Su tokiais žmonėmis yra be 
galo sunku bendrauti. Jie visiškai 
nedalyvauja bendruomenės veiklo
je, — kviesk, nekvietęs. Visi tai žino, 
ir supranta. Tačiau bendruomenės 
nariai, nebūdami jokie socialiniai 
darbuotojai, domisi tų asmenų gy
venimu ir ieško, kaip jiems būtų ga
lima padėti. Be abejo, greitų rezul
tatų tikėtis neverta. Apskritai, bet 
kokių rezultatų galima pasiekti tik 
per ilgą ir nuoseklų auklėjimą, nuo 
mažo vaikučio. Mūsų dvi felčerės, 
socialinės darbuotojos, dalyvauja 
bendruomenės veikloje. Jos, lanky
damos asocialias šeimas, visada su 
jomis elgiasi labai tolerantiškai, jos 
sugeba labai taktiškai parodyti tą 
ribą, kurios peržengti nevalia, ir tai 
yra labai veiksmingas pavyzdys, 
kaip reikia bendrauti. Nes geriausia 
yra asmeninis pavyzdys, kai kiek
vienu atveju tiems žmonėms, kurie į 
savo gyvenimą jau yra numoję 
ranka, parodai, kad yra galimas ir 
kitoks požiūris į tavo gyvenimą, ne 
vien tik pasmerkimas ir atmetimas. 
Ir tai jiems daro įspūdį.

— Tačiau yra ir kita riba, —pa
prieštaravau aš. — Jie yra tiek smu- 
kę savo pačių akyse ir su tuo susi
taikę, kad jau yra praradę viltį 
išsikapstyti iš tos priklausomybės, 
kurion yra patekę. Ar šia prasme 
koks nors auklėjimas apskritai gali 
duoti kokį nors efektą? Ar yra 
pastebima kokia nors pažanga jeigu 
ne pažangos, asmenybės tobulėjimo, 
tai nors regresavimo, nuopolio 
sumažėjimo linkme?

— Apie kokią nors pažangą, kaip 
bebūtų liūdna, kalbėti netenka, — 
sakė direktorė. Tačiau kad žmonės 
šiek tiek susigriebia ir susilaiko nuo 
visiškos degradacijos, kalbėti gali
ma. Štai, prieš porą jie metų buvo 
sukviesti, su jais buvo kalbama, 
klausiama, kokios pagalbos jiems 
reikėtų, gal sutiktų imtis gydymo, 
užsikoduoti, implantuojant po oda 
kapsulę su vaistais. Tačiau to noro
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taip ir nepasigirdo. Jeigu bent vie
nas tokį norą pareikštų, bendruo
menė jiems visapusiškai padėtų.

Man pasiteiravus, ar būtų gali
ma taos žmones surinkti ir su jais 
pasikalbėti, direktorė atsakė:

— Tai yra labai svarbu, be galo 
sunku, nes toks žmogus labai nenori 
rodytis visuomenėje. Jis turi savo 
draugų ratą ir tik su jais bendrauja.

— O kaip jūs vertinate valstybės 
tokiems žmonėms mokamas įvairias 
išmokas ir pašalpas? — pasiteiravau 
pašnekovės. — Dabar, kuo daugiau 
turi vaikų, tuo daugiau gauni pi
nigų!

— Aš esu kategoriškai prieš tokį 
pinigų švaistymą, — atsakė ji man. 
— Mes kuriame invalidų Lietuvą. 
Nors jie turi ir rankas, ir kojas, bet 
jie neturi proto. Jie gimdo vaikus 
vien dėl pašalpų. Ne paslaptis, kad 
vaikai gimdomi daugiausia tik aso
cialiose šeimose. Juk jų vaikai jau iš 
mažens mato, jog dirbti nereikia. 
Normalūs žmonės tūri interesų — 
kas šoka, kas dirba, mes visi savo 
reikmėms užsiauginame daržovių, 
laikome gyvulius, verdame valgyti, 
ruošiame maisto atsargas, kad būtų 
ką valgyti. O ten nėra ką valgyti, 
nėra daržovės, nėra gyvulio, nėra 
nieko, tik tušti kampai namuose. Jų 
vaikai mato, kad pinigai nėra už
dirbami, o yra gaunami. O už ką, jie 
nesusimąsto, — už orą, už vėją, už 
tai, kad jie gyvi? Normaliose šeimo
se vaikai nuravi daržus, sukapoja 
malkas, daro viską, ką jiems pasakė

Margumynai

VAIKAI GIMSTA TĄ PAČIĄ DIENĄ
Į 2006-ųjų Guinness rekordų 

knygą įtraukta viena Jokohamoje 
gyvenanti japonų šeima, kurioje jau 
keturias kartas iš eilės vaikai gims
ta tą pačią dieną — kovo 26-ąją. Šis 
pasiekimas oficialiai užregistruotas 
Londone ir bus paskelbtas nauja
jame Guinness rekordų sąraše, 
pranešė naujienų agentūra „Kyodo”.

Rekordas buvo pasiektas prieš 
metas — 2005-ųjų kovo 26-ąją, kai 
42 metų tarnautojo Hiroshi Masuda 
šeimoje gimė duktė Mion. Tą pačią 
dieną šeima šventė jos tėvo ir 72 
metų senelio Minao gimtadienius. 
Prisimintas tą dieną ir prosenelis 
Kanamori, kuris gimė taip pat kovo 
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mama ar tėvas. O anie užauga, bet 
proto neįgauna. Kiek paaugę, jie 
ateina pas mus ir prašo tai duonos, 
tai pieno, nes savo namuose to gero 
nėra! O kaip tu neduosi jam pieno, 
jeigu eini iš pievos, karvę pamelžusi, 
jeigu matai, kad vaikas alkanas?

Man pasiteiravus, kiek Čiobiš
kyje yra asocialių šeimų, mano 
pašnekovė, atsakė, jog labai nedaug:

— Tik kelios šeimos. Tačiau jos 
vistiek daro įtaką bendruomenės 
gyvenimui. Mes stengiamės su jais 
bendrauti, tačiau paprastai mūsų 
pastangos lieka be atsako. Vieną 
kartą aš mėginan padaryti vakaronę 
daugiavaikėms šeimos, į kurią buvo 
pakviestos visos šeimos, nepaisant 
jų gyvenimo būdo, nedarant jokio 
skirtumo tarp jų. Mes turime labai 
gerą rėmėją — Romą Pavasarį. Jis 
taip pat yra bendruomenės narys ir 
supranta visus mūsų rūpesčius. Jis 
tada mus labai parėmė, — mes ga
lėjome paruošti gražias vaišes, su 
vaisiais, su skanumynais. Tikėjo
mės, jog apsilankys ir vaikai iš aso
cialių šeimų, nes jie juk retai kada 
mato ir tuos vaisius, ir saldumynus. 
Deja, iš jų niekas neatėjo, nei vaikai, 
nei suaugusieji...

Palikę liūdną temą apie ben
druomenės opas, kalbamės apie kul
tūros namus ir apie kultūrinę veiklą. 
Kultūros namuose įsikūrę net trys 
kolektyvai — kaimo kapela, šokėjų 
ratelis ir moterų vokalinis ansamb
lis. Tačiau apie tai — jau kitame 
straipsnyje.

26 dieną — 1899 metais.
Mion mama, 43-ejų metų Yuko, 

įsitikinusi, jog tai atsitiktinumas. 
Gydytojai prieš gimdymą sakė, jog 
duktė pasaulį išvys kovo 25 dieną, 
bet gimdymas buvo komplikuotas ir 
užsitęsė, todėl mergaitė gimė netru
kus po vidurnakčio — kovo 26-ąją. 
Tačiau mergaitės tėvas linkęs ma
nyti, jog tai „likimo ženklas”. „Šei
moje buvau trečias, gimęs tą pačią 
dieną kaip ir tėvas bei senelis, bet 
nemaniau, jog tai kažkas nepapras
ta. Bet kai mano gimtadienį gimė ir 
mano duktė, tuomet įtikėjau liki
mu”, — prisipažino Hiroshi.

BNS

http://www.illinoispaln.com
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Su Pilėnų dvasia į Lietuvių operos 50-meti
Lietuvių opera šiais metais 

švenčia 50-ies metų veiklos sukaktį, 
kuriai intensyviai jau ruošiamasi, ir 
norima, kiek sąlygos leis, ją kuo iš
kilmingiau paminėti. Operos valdy
bai, ypač jos pirmininkui Vaclovui 
Momkui ir meno vadovui maestro 
Alvydui Vasaičiui pasiruošimas bei 
artėjanti šventė sukelia nemažai 
rūpesčių bei papildomų darbų. Apie 
tai, kaip numatoma šią ypatingą 
sukaktį kuo iškilmingiau paminėti 
paprašėme maestro Alvydą Vasaitį 
pasidalinti savo mintimis bei rūpes
čiais ir su Lietuvių operos bičiuliais.

— Pagrindinis sukaktuvinis 
renginys — komp. Vytauto Klo
vos operos „Pilėnai” premjera, 
jau nebe už kalnų. Kaip vyksta 
paruošiamieji darbai, ar viskas 
vyksta taip, kaip buvote supla
navę?

— Galiu tik pasidžiaugti, kad 
visi paruošiamieji darbai vyksta 
sklandžiai, kol kas jokių netikė
tumų. Choristai ruošiasi šiam spek
takliui su dideliu entuziazmu — 50 
metų jubiliejus visgi neeilinis įvykis 
mūsų kultūriniame gyvenime. Muzi
kiniam paruošimui man talkina kon
certmeisteris Manigirdas Motekai- 
tis, o chormeisterė yra Jūratė Grab- 
liauskienė. Kaip visuomet Operos 
choro valdyba kruopščiai rūpinasi 
administraciniais reikalais — pirmi
ninkas V. Momkus, kartu su visa 
valdyba (J. Vidžiūnas, V. Savri- 
mienė, E. Ablingytė, V. Juknys, R. 
Račkauskienė, R. Valdukaitis), yra 
ypatingai pasiryžę suruošti aukšto 
lygio operos šventę.

— Gal galėtumėte nušviesti 
šiek tiek „Pilėnuose” dalyvau
jančių solistų sudėtį. Dauguma 
jų jau „švietė” Mortono mokyk
los auditorijos rampoje ir ilgam 
paliko žiūrovams ne vieną 
džiaugsmo valandėlę. Bus ir 
viena debiutante, gal keletą 
žodžių apie ją, o taip pat ir visą 
sudėtį.

— „Pilėnų” operos pastatymui 
tikrai turime puikią solistų sudėtį. 
Daugumą jų išgirsime jau ne pirmą

VELYKAICIŲ MARGINIMO 
PAMOKA

Lietuvoje ruošiantis šv. Vely
koms beveik kiekvienoje šeimoje 
marginami kiaušiniai — margučiai. 
Jie yra gyvybės, gėrio, derlingumo, 
gamtos pabudimo simboliai. Anks
tyviausi margučių pavyzdžiai išliko 
tik iš XIX a. pabaigos, tačiau jų raš
tai sutinkami pirmykštės bendruo
menės laikotarpio keramikoje, pa
puošaluose. Margutis krikščionių 
siejamas su Velykų, Atvelykio, Jur
ginių ir sekminių šventėmis. Mar
gučiais keičiamasi, jie daužiami, ri- 

kartą. Pagrindinį Margirio vaidmenį 
dainuos Lietuvos Respublikos kul
tūros ministras, puikiai visiems 
žinomas solistas Vladimiras Prudni
kovas. Kiti solistai — Nida Grigala
vičiūtė, Audrius Rubežius, Vytautas 
Juozapaitis, Liudas Norvaišas. Mir
tos vaidmenyje — pirmą kartą mūsų 
scenoje girdėsime Dalią Kužmars- 
kytę, tai puikus mezosopranas iš 
Klaipėdos muzikinio teatro jau spė
jusi gražiai užsirekomentuodi Lietu
vos scenoje. Epizodinėse rolėse gir
dėsime mūsų operos veteranus Vac
lovą Momkų ir Julių Savrimą, o taip 
pat jaunesnės kartos atstovus Ri
mantą Karkazą (Operos choro narį) 
bei A. Bagdonavičių — svečią iš 
Lietuvos. Kartu su solistais atvyksta 
ir čikagiečiams jau eilę metų gerai 
pažįstamas nuolatinis Lietuvių ope
ros Čikagoje talkininkas režisierius 
Eligijus Domarkas, kuriam tenka 
per itin trumpą laiką surežisuoti 
operą, kad žiūrovai galėtų džiaugtis 
visapusiškai įdomiu spektakliu.

— Paskutiniais metais ge
rokai praretėjęs vyrų choras. 
Šioje operoje, kiek žinome, bū
tent vyrų chorui tenka didelis 
dainavimo krūvis. Ar esate nu
matę pasikviesti talkos iš Lie
tuvos, kaip tai esate darę ne sykį 
anksčiau?

— Džiaugiuosi, kad Lietuvių 
operos choro eiles papildo naujai 
atvažiavusieji tautiečiai, ypatingai 
moterų choro gretas. Šiais metais 
vyrų choro gretas papildys svečiai — 
choro artistai iš Lietuvos. Esame 
ypatingai dėkingi Lietuvos Respub
likos ministerijai, kuri sudarė sąly
gas šiems choro artistams atvykti ir 
dalyvauti „Pilėnų” spektaklyje. Ma
lonu, kad solisto žmona Eglė Juo- 
zapaitienė, pati būdama pajėgi mu
zikė ir dėstytoja, sutinka mums 
padėti ir dalyvaus pastatyme.

— Kaip sekasi spręsti kitus 
su operos pastatymu susijusius 
reikalus: dekoracijos, rūbai bei 
kita butaforija.

— Laimingo atsitiktinumo dėka, 
po praeito vienintelio „Pilėnų” spek- 

tinėjami. Iki XX a. pradžios margu
čiai buvo dažomi augaliniais dažais, 
svogūnų lukštais, beržų lapais, ąžuo
lo ar juodalksnio žievėmis. Puošiant 
margutį skutinėjimo būdu, raštas 
dažniausiai smulkus, ažūrinis, lini
jos — grafiškos. Įvairiausi ženklai: 
saulutės, kryžiukai, žalčiukai, žie
deliai, dantukai, eglutės, žvaigž
dutės, paukščio pėdelės, rūtelės nau
dojami dekoruojant margučius.

Nuoširdžiai kviečiame atvykti į 
Balzeko lietuvių kultūros muziejų 
kovo 26 dieną, sekmadienį, 2 vai. po 
pietų. Dailininkės Ramunė Razevi- 
čienė, Rasa Ibianskienė ir Virginija 
Morisson padės sukurti meniškus 
margučius, kurie papuoš šv. Velykų 
stalą ir bus puiki dovana svečiams ir 
artimiesiems. Atsineškite svogūnų 
lukštais dažytų, kietai virtų kiau
šinių. Skutinėjimo peiliukais ir ins
trukcijomis aprūpins muziejus. 
Būtina registruotis telefonu 773- 
582-6500.

Rita Janz

Maestro Alvydas Vasaitis (kairėje) ir 
Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai 
Vygaudas Ušackas po Pietro Mascagni 
operos „Cavalleria Rusticana" spek
taklio, kurią 2005 m. pastatė Lietuvių 
opera.

Jono Kuprio nuotr.

taklio, dekoracijos liko Morton mo
kyklos sandėliuose. Tad šiuo metu 
mūsų nuolatinis talkininkas Morton 
atstovas Thomas Rusnak su savo 
talkininkais rūpinasi dekoracijų at
ranka ir paruošimu šiam pastaty
mui. Esame labai dėkingi Lietuvos 
Nacionaliniam operos ir baleto teat
rui (LNOBT), kurie mums leidžia 
naudotis kostiumais bei kita reika
linga butaforija. Konteineris iš Vil
niaus jau pakeliui, tikimės, kad už 
poros savaičių viskas bus Čikagoje. 
Šia proga ypatingai noriu padėkoti 
Neringai Šakinienei (LNOBT) su 
kuria tenka daug bendrauti ielek- 
troniniu paštu, kai reikia greitai ir 
operatyviai išspręsti klausimus ar 
tai susijusius su kostiumais, ar cho
ristų atvežimu ir pan.

— Lietuvių opera, kaip minė
ta, šiais metais švęs 50-ies metų 
sukaktį. Jos veiklai esate pa
šventęs nesuskaičiuojamas va
landas po darbo vakarais, sa
vaitgaliais ar net atitrūkdamas 
nuo tiesioginių savo pareigų. Su 
Lietuvių opera susiję metai 
praskriejo nepastebimai greitai. 
Sugrįžkite valandėlei į praeitį su 
Lietuvių opera ir pasidalinkite 
atmintyje užsilikusiomis nuo
trupomis.

T S J. S V I J I 4 *

Amerikos lietuvių 
TV rodo:

Sekmadienį, kovo 26 d., 7 - 8 vai. v. : ALTV pageidavimų kon
certas.

Antradienį, kovo 28 d., 7 - 8 vai. v.: pokalbis su režisiere Janina 
Lapinskaite, ištraukos iš jos kuriamų filmų. Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos valandėlė.

Ketvirtadienį, kovo 30 d., 7 - 8 vai. v.: žinios iš Lietuvos — 
„Panoramų” santraukos.

Penktadienį, kovo 31 d., 7 - 8 vai. v.: speciali lietuviškų filmų 
programa. Matysite režisierės J. Lapinskaitės vaidybinį filmą „Stiklo 
šalis”. Filmo rodymą remia „Stawski Distributors”, pristatantys lietu
viams puikų „Kalnapilio” alų.

ALTV laidas galite žiūrėti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir 
sekmadienį nuo 7 vai. v. iki 8 vai. v. Laidos kartojamos antradienį, 
ketvirtadienį, penktadienį nuo 1:30 vai. p.p. iki 2:30 vai. p.p. per WFBT 
48 kanalą bei „Comcast” 248 kabelinį kanalą.

Tel. pasiteiravimui: 708-839-9022, altv@comcast.net

— Vienas mane dominančių 
klausimų buvo — koks yra tikslus 
šio kolektyvo pavadinimas, kuriam 
aš diriguoju. Kai pamačiau 50-ies 
metų apžvalgą, dar labiau susidomė
jau. Mat pradžioje buvo operos stato
mos grupės Vyrų choras „Vytis”, 
vėliau Chicagos lietuvių opera, dar 
vėliau Čikagos lietuvių opera, ir 
pagaliau Lietuvių opera. Pasirodo, 
kad kai inkorporavo grupę kaip ofi
cialų vienetą prieš ca. 30 metų, tai 
buvo pavadinta „Lithuanian Opera 
Company”, lietuviškai tai būtų — 
Lietuvių opera.

Apie kitus prisiminimus būtų 
galima knygą rašyti, bet labiausiai 
prisimena man maestro Kučiūnas ir 
V. Marijošius. Jautėsi jų išskirtinai 
aukšta muzikinė dvasia. Šių profe
sionalų dėka įsisavinau operinio 
meno bei muzikinių tradicijų paslap
tis.

— Pabaigai, kokie būtų Jūsų, 
maestro, troškimai bei palinkėji
mai švenčiant šią garbingą 
50-ies metų Lietuvių operos su
kaktį, ką palinkėtumėte jos 
uoliesiems rėmėjams bei lanky
tojams.

50-ties metų sukaktis yra svari 
bet kokioje veikloje. Tačiau, operinė 
veikla yra ypatingai glaudžiai suriš
ta su tautos kultūriniu bei intelektu
aliniu gyvavimu. Jei patyrinėti 
graikų filosofo Aristotelio ir Platono 
raštus, kurie buvo rašomi prieš kelis 
tūkstančius metų, matysime, kad 
tautos intelektualinis lygis bei 
gyvenimas ir vystimasis gali būti 
vertinamas pagal tos tautos muzi
kinį stovį. Tuo pačiu ir mūsų 
Lietuvių opera, bei kitos dainos ir 
meno grupės, sudaro sąlygas lietu
vių tautiečiams matyti ir suprasti 
tokią muziką, kuri skatintų intelek
tualinę mąstyseną. Linkiu, kad ir 
toliau muzikos menas lietuvių vi
suomenėje būtų tiek pat aukštai 
vertinamas.

Tai garantuoti gali tiktai mūsų 
žiūrovai, užpildydami operos spek
taklio auditoriją.

— Ačiū maestro Alvydui 
Vasaičiui už pokalbį apie artė
jančią sukakties šventę ir ge
riausios sėkmės jos pasirengimo 
darbuose.

Kalbėjosi 
Juozas Končius

mailto:altv@comcast.net
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI

Paruošia Aušrelė Sakalaitė

Hundred thirteenth lesson. 
(Handred thiortynth leson) — Šim
tas trylikta pamoka.
Mobile phones. (Mobl founs) — 
Mobilūs (bevieliai) telefonai.
Call me on your way to my 
house, I will give you directions 
how to get here. (Kol mi an jūr uei 
tū mai hauz, ai uil giv jū direkšens 
hau tū get hyr) — Paskambink va
žiuodama pas mane į namus, aš tau 
pasakysiu, kaip čia atvykti.
I would love to, būt I don’t have 
a mobile telephone. (Ai uod lav 
tū, bat ai dont hev e mobl telefoun)
— Mielai tą padaryčiau, bet neturiu 
bevielio (mobilaus) telefono.
That’s too bad, you really mušt 
get one, how would you get in 
touch with anyone in case of an 
accident? (Thęts tū będ, jū ryli 
mast get uon, hau uod jū get in tač 
uith eniuon in keis af en ęksident)
— Gaila, tau tikrai reikia jį įsigyti, 
kaip galėtum su kuo nors susisiekti 
nelaimės atveju?
I have thought about that, and 
you are right, būt I see so many 
people being so rude when they 
ūse them. (Ai hev thot ebaut thęt, 
ęnd jū ar rait, bat ai sy šou meni 
pypi bying šou rūd uen thei jūz 
them) — Aš esu apie tai pagalvo
jusi, tu esi teisi, bet aš matau, kad 
daug žmonių, kurie juos naudoja, 
elgiasi nemandagiai.
1 know, they talk while on a bus, 
at the grocery store, you even 
hear the phones ringing in

„MAŽEIKIŲ NAFTOJE" PAGEIDAUTINI 
IR VAKARIETIŠKI PARTNERIAI

Atkelta iš 3 psl.
Pirma išvada, kurią galiu pa

daryti, yra paprasta: ši koalicija jau 
yra pavargus ir skęstanti savo vi
dinėse rietenose. Ją skandina tai, 
kas ją ir subūrė: savanaudiškino 
menklatūriniai įpročiai. Kai, iš
skyrus vieną tapatybę — savanau
diškumą, partijų niekas daugiau 
nejungia, tokia koalicija jau nieko 
gera valstybei duoti negali. Tačiau ji 
gali laikytis tiek, kiek savanau
diškumas neleis išsiskirstyti ir kol 

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI

$1,000 Dr. Danutė Rožėnaitė Trotter, Ratine, WI (viso $1,700). 
$200 Dr. Paul Mileris, Omaha, NE (viso $1,800).
$100 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $1,950); Gražina 

ir Vidas Karvelis, Naperville, IL.
$50 Jonas Gudėnas, Euclid, OH (viso $70); Frances Pakal- 

kienė, King of Prussia, PA (viso $860); Aleksas Petraus
kis, Euclid, OH (viso $230); a.a. Irena Virkau, Downers 
Grove, IL.

$25 Raimundas Kiršteinas, Rochester, NY (viso $150); Anta
nas Paužuolis, Chicago, IL (viso $200).

$20 Kęstutis Keblys, Baton Rouge, LA (viso $65). 
$5 Elena Paliulionis, Berwyn, IL (viso $25).

Pagerbdamas a.a. ALEKSANDROS NUMGAUDAITĖS 
PABRĖŽIENĖS atminimą, $50 L.P.G. fondui aukojo Aleksas 
Petrauskis, Euclid, OH (viso $280).

Lietuvos Partizanų Globos fondas širdingai dėkoja aukoju
siems partizanų ir ryšininkų šalpai.

a.a. Aleksandros Numgaudaitės Pabrėžienės artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą.

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629.

church. (Ai nou, thei tok uail an e 
bas, ęt tha grouseri stor, jų yven hyr 
tha fons ringing in čiurč) — Žinau, 
jie kalba autobusuose, maisto par
duotuvėse, net bažnyčioje gali gir
dėti telefonus skambant.
I have seen people not paying 
attention to their driving, be- 
cause they are having a phone 
conversation. (Ai hev syn pypi nat 
peijing atenšen tū their džriving, 
bikoz thei ar heving a foun kanver- 
seišen) — Aš esu mačiusi žmones 
neatidžiai vairuojant.
There is a law in Chicago 
against holding a phone in your 
hand while driving. (Thėr iz e lo 
in Šikagou ageinst holding e foun in 
jūr hęnd uail džraiving) — Čikagoje 
yra įstatymas, draudžiantis vairuo
jant rankoje laikyti telefoną.
I think it’s dangerous to ūse the 
phone while driving, you need 
to pay attention to the road, not 
your conversation. (Ai think its 
dendžras tū jūz tha foun uail 
džraiving, jū nyd tū pei atenšen tū 
tha roud, nat jūr kanverseišen) — 
Man atrodo, kad pavojinga kalbėti 
telefonu vairuojant, reikia kreipti 
dėmesį į kelią, o ne į pokalbį.
Štili, the mobile phone is here 
to stay, I will get one before my 
next long trip. (Stil tha mobl foun 
iž hier tų stei, ai uil get uon bifor 
mai nekst long tšrip) — Vis tiek 
mobilūs (bevieliai) telefonai nepra
dings, aš vieną įsigysiu prieš kitą 
ilgesnę savo kelionę.

bus kokios nors naudos.
Dėl skandalų raginimas vienas 

— sprendimai turi būti daromi ne
delsiant, tiek reikalaujant asme
ninės atsakomybės, tiek ir pertvar
kant komunalinių įmonių ar Seimo 
kanceliarijos darbą. Delsimą žmo
nės supranta vienareikšmiai: dels
dama valdžia tikisi numarinti skan
dalus. Reikia gelbėti Seimo, kaip 
institucijos, autoritetą, ir tai galima 
padaryti tik vienu būdu — spren
džiant neatidėliotinai.

PENKERIŲ IR VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS

Su ilgesiu prisimenam mūsų auklėtoją, dėdę a. a. JUOZĄ 
MASILIONĮ, kuris iškeliavo į amžinąjį gyvenimą 2000 m. gruo
džio 16 d. ir mūsų mielą tetą a.a. PRANĘ MASILIONIENĘ, 
kuri į amžinąjį gyvenimą iškeliavo tik prieš metus, 2005 m. ba
landžio 3 d.

Pasibaigus dienai, saulei leidžiantis, pažvelgiu į dangų ir 
matau:

Skrenda per dangų debesėliai du.
Kalbatės, dainuojat ir vėl susiglaudžiat kartu.
Linguojat link žemės,
Pagalvojat apie mus
Ir mes apie Jus...

Šeima

Margumynai

KODĖL MUILAS PUTOJA?
Tenka pripažinti, kad visa esmė 

slypi burbuliuke. Tai keistojo pa
saulio, kuris išmuša iš vėžių visus, 
ypač mokslininkus, kertinis akmuo.

Kad ir kaip ten būtų, fizikos ir 
chemijos dėsniai, įrodantys burbu
liuko egzistavimą, suteikia jam 
unikalių fizinių savybių, nes burbu
liukas akiplėšiškai apgaudinėja 
žvilgsnį. Pavyzdžiui, atrodo, kad jis 
apskritas kaip rutulys (tai yra tada, 
kai jis vienas), tačiau daugeliu atve
jų — o būtent putose — jis įgyja ku
bo formą. Plona ir trapi jo išorė sle
pia ištisus lobynus. Jis — vienas iš 
vadinamosios minkštosios materijos 
stebukladarių: jis sukuria putas, 
kurios geba išlaikyti savo formą erd
vėje, tačiau gali ir tekėti, kai iš jų 
šito reikalaujama.

Burbuliukas — tai pirmiausia 
oras arba bet kurios kitos dujos, 
įkalintos plonoje membranoje. Jei tai 
muilo arba skalbimo miltelių putos, 
burbuliuko apvalkalas sudarytas iš 
molekulių, kurios, jei pažvelgsime į 
jas pro mikroskopą, panašios į 
smeigtukus su apvalia galvute ir 
ilgu smaigaliu. Galvutę traukia prie 
vandens, į kurį ji mėgsta panirti tuo 
metu, kai galiukas atsisako net 
prisiliesti prie jos. Visos tos mo
lekulės panyra galvutėmis į vandenį 
ir liesdamosi sukuria ploną lanksčią 
plėvelę, gebančią užsidaryti ir 
laikyti orą arba kitus kūnus. Muile 
labai daug tokių molekulių-segtukų. 
Kas buvo pirmas žmogus (greičiausi
ai moteris), kuris — tikriausiai atsi
tiktinai — sumaišė gyvulinius tau
kus su pelenais ir pastebėjo, kad, 
įpylus truputį vandens, šis mišinys

KANCLERE VIS DAR VAIKŠTO 
Į PARDUOTUVĘ

Vokietijos kanclerė Angelą Mer
kei sako vis dar randanti laiko nueiti 
apsipirkti į prekybos centrą, teigia
ma remiantis jos interviu. „Penk
tadienį nuėjau į prekybos centrą ir 
nusipirkau ’Evian’ vandens bei dar 
kelis produktus”, — apie garsenybes 
rašančiam savaitraščiui „Bunte” 
teigė 51 metų politikė.

Lapkričio 22 dieną pirmąja Vo
kietijos istorijoje moterimi kanclere 
tapusi A Merkei tvirtino, kad, ne
paisydama darbe patiriamos įtam
pos, mėgina rasti laiko pokalbiams 

pradeda putoti ir valyti purvą? 
Istorija neišsaugojo nei autoriaus 
pavardės, nei šio atradimo datos. 
Yra žinoma, kad šis receptas egzis
tuoja jau daugiau kaip 4,000 metų.

Muilo gabaliuką patrynus drėg
nomis rankomis susidaro emulsija 
tarp vandens, muilo molekulių-seg
tukų ir purvo dalelių. Molekulėms- 
segtukams tai geras grobis. Jos tuoj 
pat puola tas dalelytes ir apsupa jas, 
galvutes palikdamos kontaktuoti su 
vandeniu. Tokiu būdu susidaro trijų 
rūšių burbuliukai, „švarūs” (tik 
oras), „nelabai švarūs” (oras ir ne
didelis purvo kiekis) ir „nešvarūs 
(kuriuose daug purvo ir mažai oro). 
„Nelabai švarūs” burbuliukai ne 
tokie atsparūs kaip „švarūs” ir gyve
na neilgai, tuo tarpu „nešvarūs” bur
buliukai labai maži ir nepastebimi.

Daugiau purvo — mažiau putų. 
Varijuojant muilo sudėties dalis ir jų 
proporciją, galima pagaminti įvairų 
putų kiekį. Labiau putojantis muilas 
turi didesnę paklausą. Ir jei gausiai 
putoja priemonės, skirtos asmens 
higienai, putos visiškai nereikalin
gos gaminant skalbimo miltelius, 
skirtus skalbti skalbykle. Tai reiš
kia, į miltelius reikia įdėti priedų, 
kurie burbuliukus daro silpnesnius 
ir jie nebe taip putoja.

Šį efektą galima stebėti kaskart, 
kai mes prausiamės ar naudojame 
šampūną. Juo nešvaresnis mūsų 
kūnas, tuo sunkiau išgauti gausių 
putų. Todėl nedidelis patarimas: 
neverta pirkti smarkiai putojan
čio muilo — geriau nusiprausti... 
jau švariam.

„Klaipėda”

su draugais ir šeima apie kasdienius 
rūpesčius. Pasak kanclerės, šiuo 
požiūriu jai „be galo svarbūs” jos 
vyras, mokslininkas Joachim Sauer, 
tėvai ir draugai.

Pradėjusi vadovauti koalicinei 
kairiųjų ir dešiniųjų vyriausybei, A. 
Merkei leido aiškiai suprasti norinti 
gyventi kuo normalesnį gyvenimą. 
Skirtingai negu pirmtakas Gerhard 
Schroeder, ji nesutiko keltis į oficia
lią kanclerio rezidenciją ir liko gy
venti Rytų Berlyne turimame bute.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

♦Ateitininku namų valdyba 
kviečia visus atitrūkti nuo kasdieny
bės ir atvykti į Gavėnios rekolekcijas 
(prašome atsinešti Naująjį Testa
mentą) šeštadienį, kovo 25 d. Susi
kaupimą praves kun. Arvydas ly
gas. Registracija — 9 vai. r. Bus klau
somasi išpažinčių. Susikaupimas 
baigsis 4 vai. p.p. šv. Mišiomis. Pra
šome iš anksto užsiregistruoti pas 
Ireną Polikaitienę tel. 630-257-2022 
arba e-paštu: www.jpolikaiti^§>aol.com

♦Kovo 25 d., šeštadienį, 8 vai. v. 
Willowbrook Ballroom salėje, 8800 
S. Archer Rd., Willow Springs, IL, 
koncertuos Violeta Riaubiškytė, 
Egidijus Sipavičius ir Vytautas 
Šapranauskas. Bilietus galite įsigyti 
parduotuvėje „Lietuvėlė”, Atlantic 
Express Corp. ir kavinėje „Bravo”. 
Tel. pasiteiravimui: 630-464-5000 
arba www.scentras.com

♦Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL, kovo 25 d. 7 vai. v. maloniai 
kviečia į Ramunės Razevičienės 
grafikos ir mišrios technikos darbų 
parodos atidarymą. Atidaryme daly
vaus darbų autorė. Paroda veiks iki 
balandžio 15 d. Tel. pasiteiravimui 
773-582-6500.

♦Kovo 25 d. 6:30 vai. v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, vyks ka
pelos „Sodžius” koncertas-vakaronė 
„Alutį gersim, linksmi būsim”. 
Programoje: kokteiliai, vakarienė, 
koncertas ir šokiai, šokiai... Bilietus 
galima užsisakyti tel. 773-456-3777 
(Pranciškus).

♦Tėvynės sąjungos Čikagos sky
rius š. m. kovo 26 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje PLC, Lemont, ruošia Kovo 
11-osios minėjimą. Pagrindinė kal
bėtoja — Audrė Budrytė-Nakienė, 
kuri 1991 m. sausio 13 d. kartu su 
dr. Liucija Baškauskaite iš Kauno 
radijo stoties anglų kalba visam pa
sauliui skelbė apie Lietuvoje tuo me
tu vykstančius įvykius. Kviečiame 
visus narius ir visuomenę dalyvauti.

♦Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos visuotinis metinis susirinki
mas įvyks š. m. kovo 26 d., sekma
dienį, 12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43rd. Street, Chicago, IL. Visi 
nariai ir besidomintys kuopos veikla 
yra kviečiami dalyvauti. Po susirin
kimo bus vaišės ir pabendravimas.

♦Kovo 26 d., sekmadienį, tuoj po 
9 vai. r. šv. Mišių Šv. Antano para
pijos patalpose vyks LB Cicero 
apylinkės metinis susirinkimas, ku
rio metu bus aptarta praėjusių metų 
valdybos veikla, iždo ataskaita, nau
jos valdybos rinkimai. Valdyba kvie
čia Cicero ir apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti. Ta pačia proga bus 
renkamas LB solidarumo įnašas. 
Bus vaišės.

♦Šių metų du pirmuosius ge
gužės mėnesio savaitgalius vyks 
rinkimai į JAV LB XVIII Tarybą. 
Asmenys, norintys kandidatuoti į 
tarybą, prašome skambinti JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos rinkimų 
komisijos pirmininkei Aušrelei Sa- 
kalaitei tel. 630-243-6302 arba su
sisiekti su savo apylinkės pirmi- 
ninku/e. Anketų pristatymo data 
pratęsta iki kovo 29 dienos.

♦Balandžio 1 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, kviečia į renginį „Postmo- 
demus teatras — pasaulio veidro
dis”, skirtą išeivijos dramaturgo ir 
kritiko Kosto Ostrausko 80-mečio 
jubiliejui. Prof. Violeta Kelertienė 
pasakos apie dramaturgo gyvenimo 
kelią ir jo asmenybę, dr. Dalia Ci- 
dzikaitė apžvelgs dramaturgo kūry
bą, teatro sambūris „Žaltvykslė” 
vaidins vienaveiksmę dramą „Gy
veno kartą senelis ir senelė...”, paro
da supažindins su K. Ostrausko 
gyvenimu ir kūrybine veikla.

♦Balandžio 2 d. po 11 vai. r. 
šv. Mišių Pasaulio lietuvių centre 
vyks a. a. Onos White juvelyrinių 
papuošalų varžytinės. Ši moteris, 
2005 m. iškeliavusi Amžinybėn, 
visą savo turtą paliko Lietuvoje 
atstatomiems Valdovų rūmams. 
Atvykite ir pasinaudokite proga įsi
gyti įvairių juvelyrinių dirbinių 
(perlų vėrinių, auksinių, sidabrinių 
ir gintarinių žiedų, apyrankių, 
segių) itin palankiomis kainomis. 
Renginį organizuoja Valdovų rūmų 
paramos komitetas JAV.

♦Lietuvių operos 50-ties metų 
sukakties minėjimo renginiai pra
sidės apžvalgine paroda, kurios 
atidarymas įvyks šeštadienį, balan
džio 8 d., 4 vai. p.p. Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla
remont Avė., Chicago. Parodos ati
daryme kalbės buvęs ilgametis Lie
tuvos generalinis konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. Bus pagerbti miru
sieji Lietuvių operos nariai. Meninę 
programą atliks smuikininkė Linda 
Veleckytė. Parodoje matysite Jono 
Tamulaičio, kitų fotografų nuo
traukas ir kitus eksponatus. Operos 
valdyba maloniai kviečia gausiai 
dalyvauti parodoje, pabendrauti ir 
pasidalinti Lietuvių operos praeities 
prisiminimais. Paroda tęsis iki 
balandžio 30 d.

♦ Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus pri
mena, kad asmenys, aukoję 250 dol. 
operos „Pilėnai” pastatymui, gauna 
2 bilietus į operos spektaklį ir du 
pakvietimus į sukaktuvinį pokylį. 
Maloniai prašome apie dalyvavimą 
pokylyje pranešti valdybos pirmi
ninkui tel. 773-925-6193.

♦ Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje balandžio 22 d., šeštadie
nį, 4 vai. p.p. rengiama dvasinės 
atgaivos popietė. Joje susitiksite su 
„Lietuvių balso” knygos konkurso 
pirmos premijos laureate dr. Aldona 
Vasiliauskiene, kuri atvyksta iš Lie
tuvos. Popietę organizuoja LB Kul
tūros taryba, ALTas ir Romos kata
likų federacija.

♦Balandžio 23 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centro renginių ko
mitetas po 11 vai. r. šv. Mišių Palai
mintojo J. Matulaičio misijos bažny
čioje visus kviečia į PLC didžiąją 
salę, į tradicinį renginį — Atvelykio 
vaišes. Vietas galite užsisakyti tel. 
708-448-7436 (Aldona Palekienė).

♦Dėmesio! Lietuvių fondo pa
ramos prašymų anketos, kaip ir kas
met, bus priimamos iki balandžio 15 
d. Anketas galite rasti apsilankę LF 
internetinėje svetainėje www.lith- 
fund.org Lietuvių fondo adresas:

Lietuvių fondo įgaliotinė Alina Bičkienė Lietuvos Nepriklausomybės 
proga lankėsi Čikagos lituanistinėje mokykloje. Šia proga sveikindama 
lituanistinės mokyklos moksleivius, jų tėvelius ir mokytojus įteikė LF 
paramos čekį. Šių metų „Gintarinio obuoliuko" premija taip pat nuke
liavo į Čikagos lituanistine mokyklą „Kiškių" darželio mokytojai Silvijai 
Eglynaitei. Sveikiname Silviją!

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

Nuotraukoje Alina Bičkienė įteikia premiją Silvijai Eglynaitei.

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas 
išleido kompaktinę plokštelę 

„Dainuokime kartu"
joje 12 populiarių Lietuvoje dainininkų įrašytos dainos. 

Kartu su žinomais dainininkais populiarias vaikiškas dainas 
dainuoja ir vaikai.

(rašai atlikti Lietuvos radijo garso įrašų studijoje.

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

♦Jubiliejinė — 50-oji, Lietuvių 
fronto bičiulių studijų ir poilsio 
savaitė Dainavoje vyks š. m. rug
pjūčio 20-27 dienomis. Savaitės me
tu apžvelgsime per 50 metų nuveik
tus darbus, išklausysime paskai
tininkų mintis ir įvyksiančiame LFB 
suvažiavime aptarsime ateities pla
nus. Platesnė informacija spaudoje 
bus skelbiama vėliau.

♦ Gavėnios metu padėkime 
tiems, kuriems reikalinga mūsų 
pagalba. Iki balandžio 9 d. (Verbų 
sekmadienio) prie Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčios 
renkamas maistas, kuris bus per
duotas šv. Kazimiero seselių lab
daros sandėliui (food pantry), iš 
kurio jis bus dalijamas mūsų mažes
niesiems broliams bei sesėms. Šiam 
tikslui prie bažnyčios durų padė
tos specialios dėžės . Prašome nešti 
tik sausą arba sandariuose inde
liuose („canned food”) įpakuotą 
maistą.

NUSIPIRKDAMI 
KOMPAKTINĘ PLOKŠTELĘ, 

PAREMSITE ALMOS FONDĄ

Plokštelės kaina —15 dol., 
pridedant 9 proc., užsisa
kant lllinois valstijoje. Per
siuntimo kaina — 5 dol. Už 
kiekvieną papildomą plokš
telę — 1 dol. mokestis.

„Draugo" knygynėlio 
adresas: 4545 W. 63 rd 
Street, Chicago, IL 60629.

Tel. pasiteiravimui: 
773-585-9500.

IŠ ARTI IR TOLI...
♦JAV LB Detroit apylinkės me
tinis susirinkimas įvyks kovo 26 d. 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre tuoj po 10:30 vai. r. 
šv. Mišių. Šiuo metu Detroit apy
linkei vadovauja Raminta Vilkienė. 
Susirinkime bus renkama nauja 
apylinkės valdyba. Visi apylinkės 
lietuviai, kuriems svarbi lietuviška 
veikla, maloniai kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

♦Vytautas Raguckas vadovauja 
JAV LB Michigan apygardos rin
kiminei komisijai. Gegužės mėn. 
įvyks JAV LB XVIII Tarybos rinki
mai. Norintieji kandidatuoti į Tary
bą turi registruotis savo apylinkėse 
iki kovo 29 d.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

aol.com
http://www.scentras.com
http://www.lith-fund.org

