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Rusija neketina atlyginti okupacijos žalos 

Šaltojo karo laikų sovietinis tankas. „Crazy Tours" nuotr 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — Ru- atstovas santykių su ES klausimais 
sija neketina atlyginti Lietuvai per Sergej Jastržembskij. 
sovietų okupaciją padarytos žalos, „Rusija neketina atlyginti žalos 
teigia Rusijos prezidento specialusis ir manau, kad geriau šią temą kartą tuvos ir Rusijos santykiai turi būti 

ir visiems laikams 'uždaryti', jei no
rime plėsti dvišalius santykius", — 
po ketvirtadienį vykusio susitikimo 
su prezidentu Valdu Adamkumi sa
kė Vilniuje viešintis S. Jastržembs-
kij. 

Jis pabrėžė, kad Rusija nori di
namiškos bendradarbiavimo su Lie
tuva plėtros. 

„Temas, susijusias su įvairiais 
istorijos vertinimais, pretenzijų iš
kėlimu, geriau palikti istorinėje pra
eityje, kad jos neapsunkintų nei 
šiandienos, nei rytdienos", — .kal
bėjo Rusijos prezidento specialusis 
atstovas. 

Jis ragino „kuo greičiau atrišti 
šiuos mazgelius, o jei negalime jų at
rišti, užkonservuokite juos, palikime 
po mūsų ateinančioms kartoms, iš
mintingesnėms ir mažiau ideologi
zuotoms, jos išspręs šias problemas". 

Tuo tarpu prezidentas Valdas 
Adamkus sakė manantis, kad Lie-

Bendrovė atleido savo kritikę 
Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — Iš 

darbo Krekenavos agrofirmoje at
leista viešai apie vokeliuose nelega
liai mokamus atlyginimus prabilusi 
darbuotoja Dalia Budrevičienė. 

Kaip pranešė Krekenavos agro
firma, „perėmusi valdymą nauja 
bendrovės vadovybė nusprendė už 
šiurkštų darbo pareigų pažeidimą 
atleisti D. Budrevičienė. iš darbo bei 
neatmeta galimybės kreiptis į teis
mą dėl padarytos tur t inės ir neturti
nės žalos". 

Tuo tarpu pažeidimus dėl gali
mos apgaulingos apskaitos Krekena
vos agrofirmoje t ir ianti Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko 

kratas įmonėje. 
Pareigūnai teigia, kad finansi

nės ekspertizės rezultatai gali paaiš
kėti po kelių mėnesių. Šią savaitę 
Krekenavos agrofirmoje bus pradė
tas finansinis auditas. 

Ikiteisminis tyrimas dėl galimos 
apgaulingos apskaitos agrofirmoje 
pradėtas po to, kai vasario pabaigoje 
susitikime su Darbo partijos vadovu, 
Krekenavos agrofirmos akcininku 
Viktoru Uspaskichu įmonės darbi
ninkė D. Budrevičienė viešai prabilo 
apie vokeliuose mokamus atlygini
mus. Jei faktai pasitvirtins, pasak 
prokuratūros, baudžiamoji byla bus 
perduota teismui. 

irė buvęs Ner ingos meras 
Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — 

Vilniaus Santariškių klinikose ket
virtadienį pusę dešimtos ryto mirė 
Seimo narys, buvęs Neringos meras 
Stasys Mikelis. 

Tai patvirt ino Darbo partijos 
pirmininko pavaduotojas Viktoras 
Muntianas. 

Neoficialiomis žiniomis, parla
mentaras, kuriam buvo 52-eji, mirė 
nuo plaučių uždegimo komplikacijų, 
prasidėjus kraujavimui. 

Oficialiai S. Mikelio mirt ies 
priežastis neskelbiama. 

S. Mikelis į Seimą buvo išrink
tas pagal Darbo partijos sąrašą dau-
giamandatėje apygardoje. Prieš tai 
jis ilgą laiką vadovavo pajūryje įsi
kūrusiam Neringos miestui. 

Parlamentaras vadovavo Vals
tybės valdymo ir savivaldybių komi
tetui. 

Kaip pranešė Darbo partijos ats-

Stasys Mikelis 
Linos Žilytės 'ELTA) nuotr 

tovai, arčiausiai pagal „darbiečių" 
daugiamandatės apygardos sąrašą 
po S.Mikelio yra dabartinis Aplinkos 
viceministras Darbo partijos narys 
Rytis Šatkauskas. 

grindžiami pasitikėjimu, pagarba 
vieni kitiems ir gerbiant tas verty
bes, kuriomis gyvena Europos Są
junga. 

Paprašytas pakomentuoti Rusi
jos atstovo pasisakymą apie okupa
cijos žalos atlyginimą, V Adamkus 
žurnal is tams sakė jo tiesiogiai 
negirdėjęs, nes po susitikimo išvyko 
į Vilniuje vykstantį ES ir Rusijos fo
rumą. 

Kartu prezidentas priminė, kad 
šiame Nukelta į 6 psl. 

Lietuva 
nepripažįsta 
Baltarusijos 

rinkinių 
Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — 

Lietuvos Seimas nepripažįsta sa
vaitgalį vykusių kaimynės Baltaru
sijos prezidento rinkimų, kuriuose 
trečiai kadencijai išrinktas ligšioli
nis autoritarinis šalies vadovas 
Aleksandr Lukašenka, ir ragina su
šaukti naujus. 

Seimas ketvirtadienį 61 balsu 
„už", 6 — „prieš" ir 12-kai susilai
kius priėmė rezoliuciją, kurioje Bal
tarusijos prezidento rinkimus verti
na kaip neteisėtus ir neatitinkan
čius tarptautinių laisvų ir demokra
tinių rinkimų standartų, pritaria 
opozicijos ir tarptautinės demokrati
nės bendruomenės reikalavimams 
surengti naujus laisvus ir demokra
tinius rinkimus. 

Rezoliucijoje pažymima, kad si
tuacija Baltarusijoje turi būti ati
džiai stebima, kad būtų užtikrintas 
rinkimuose dalyvavusių opozicijos 
aktyvistų saugumas. 

Ne visi parlamentarai parėmė 
rezoliuciją — jai aktyviausiai prie
šinosi Seimo radikalų reputaciją įgi
ję politikai. 

Opozicinės liberaldemokratų 
frakcijos narys Julius Veselka aiš
kino, jog Baltarusijos prezidento rin
kimai parodė, kad tauta remia 
„tvarką šalyje" įvedusį autoritarinį 
vadovą A. Lukašenka. Iš Seimo tri
būnos J. Veselka sveikino baltarusių 
tautą atsispyrus „Europos intelek
tualų bandymams šalyje įvykdyti 
korupcinę revoliuciją". 

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

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

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Vandeningos problemos. 
Pasaulio energetiniai 
poreikiai auga, o ištekliai 
nedidėja. 
Žvilgsnis į nematomą 
Broadway ir Hollywood 
pusę. 
Lietuviu kalbos kertelė. 
Trumpas pokalbis su 
rašytoju. 
Jaunimas domisi pilietine 
saviugda. 
Mirė rašyt. K. Barėnas. 
Dar apie sportą. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.861 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO 
MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

APŽVALGA ARKTIKOS NUGALĖTOJAS 

Krepšinis ČIKAGOJE 

Andrew Matulionis, Janinos Šo-
liūnaitės ir Wisconsin universiteto 
Madison prof. Raimundo Matulioniu 
40 m. amžiaus sūnus, gyvenantis 
nedideliame Whitefish, MT, mieste
lyje, pasižymėjo nepaprasta drąsa ir 
ištverme, vienas pats nugalėjęs 320 
mylių kelionę ir laimėjęs šių metų 
„Yukon Arctic Rače". 

Nelabai kuo pasižyminti White-
fish vietovė Andrew Matulionio lai
mėjimą sutiko džiaugsmingai. Apie 
jį buvo plačiai rašoma vietinėje 

spaudoje. Tvirtinama, kad Matulio
nis taip toli buvo palikęs kitus šių 
lenktynių dalyvius, kad per visą 
kelionę jų net nematė. Kelionė truko 
penkias dienas, temperatūra visą tą 
laiką buvo nukritusi gerokai žemiau 
nulio (F). Paklaustas, kaip jis tokią 
sunkią ir pavojingą kelionę ištvėrė, 
kas jam suteikė stiprybės, A. 
Matulionis atsakęs, kad stengėsi 
nuvažiuoti nuo vienos stotelės iki 
kitos, negalvodamas apie dar likusią 
kelio dalį. (J.Š.) 

DARIUS 
SONGAILA 
NEBEŽAIS 

Kaip praneša NBA lygos „Chi-
cago Bulis" atstovai spaudai, pirmą 
sezoną su šia komanda žaidžiantis 
lietuvis krepšininkas Darius Son
gaila patyrė traumą: žaidžiant su 
Los Angeles „Clippers" komanda, 
susilaužė dešinę koją ir nemanoma, 
kad jis šį sezoną galės pasirodyti 
krepšinio aikštėje. 

Tai pirmasis šio sezono „Bulis" 
komandos žaidėjo stipresnis susižei-
dimas. Darius Songaila yra laiko
mas vienu geriausių naujokų 
„Bulis" komandoje. Jo pasitrauki
mas iš aikštės komandai labai pa
kenks, nes ji šiemet ir taip prastai 
stovi. (J.G.) 

Darius Songaila „Chicago Bulis" 
žaidžiant Detroite su „Pistons" ko
manda. John Grigaičio nuotr. Andrevv Matulionis, pasiruošęs „Yukon Arctic" lenktynėms. 

Čikagos „Žalgiris" laimėjo 
IV Amerikos lietuvių krepšinio turnyrą 

Ambasadoriaus taurė 2006 
Čikagos „Žalgiris" š.m. kovo 

mėn. 18 d., šeštadienį, Amerikos 
katalikiško universiteto (Catholic 
university of America) sporto rūmuo
se, Vašingtone, laimėjo kasmetinį 
Amerikos lietuvių vyrų krepšinio 
turnyrą Lietuvos Respublikos amba
sadoriaus JAV taurei laimėti, finale 
rezultatu 61:45 įveikęs „Jungtinių 
pajėgų" komandą, sudarytą iš įvai
riose JAV valstijose gyvenančių 
lietuvių. 

Trečiąją vietą iškovojo Long 
Island „Žvaigždės", įveikę Los 
Angeles „Bangą" 36:25. 

„B'? lygos turnyrą laimėjo New 
York LAK („Lietuvių.atleto klubas") 
komanda finale 52:32 įveikusi New 
Jersey „Statybą" „B" lygoje trečiąją 
vietą užėmė Connecticut „Ąžuolai", 
kurie rezultatu 38:30 įveikė New 

Jersey „Liepsną". 
Naudingiausio turnyro žaidėju 

pripažintas Čikagos „Žalgirio" atsto
vas Audrius Vasiliauskas. Rezul
tatyviausiu žaidėju tapo „Jungtinių 
pajėgų" atstovas Vitalis Pancerevas. 

Šių metų „Ambasadoriaus tau
rės 2006" krepšinio turnyre dalyvavo 
18 komandų; Amerikos lietuvių 
komandos iš 12 JAV valstijų, o taip 
pat jungtinė JAV Valstybės ir 
Gynybos departamentų komanda. 
Pirmą kartą į turnyrą atvyko lietu
vių komanda iš Kalifornijos valstijos 
— Los Angeles „Banga". 

Po finalinių rungtynių Amerikos 
katalikiškajame universitete įvyko 
priėmimas, skirtas Kovo 11-osios 16-
osioms metinėms. 

„Šių metų ketvirtasis 'Ambasa
doriaus taurės' turnyras skirtas 

/ / 

ypatingai progai — šešioliktosioms 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri
mo metinėms paminėti. Galima tik 
didžiuotis, kad skirtingai nei prieš 
keliolika metų, šiandien turime lais
vą, demokratines vertybes puoselė
jančią Lietuvą, kuriai reikia visuose 
pasaulio kraštuose gyvenančių lie
tuvių ir Lietuvos draugų paramos ir 
patirties toliau sėkmingai įsitvirti
nant tarptautinėje bendruomenėje, 
kuriant konkurentabilią ekonomiką, 
bei stiprią, atvirą ir atsakingą pilie
tinę visuomenę", prėmimo metu 
kalbėjo ambasadorius V. Ušackas. 

Kovo 11-osios progai skirti pri
ėmimo metu invokaciją pasakė kuni
gas Vaidotas Labašauskas. Ame
rikos lietuvių jaunimas bei svečiai 
susipažino su paroda „15 metų Lie
tuvos nepriklausomybei", dar kartą 

priminusią nelengvą 
Lietuvos kelią į Neprik
lausomybę, bei šalies 
integraciją į ES ir 
NATO. Vakaro metu 
koncertavo country mu
zikos dainius Virgis 
Stakėnas. 

Kasmetinį krepši
nio turnyrą „Ambasado
riaus taurei" laimėti rė
mė ir prizus įsteigė „Švy
turio" ir „Kalnapilio" 
alaus daryklų distribu-
toriai JAV, bendrovės 
„Hughes", „Doleris", 
„B&B Duplicators, Inc.", 
.Raguolis", kelionių 
agentūra „Viva Balti-' 
ca", laikraštis „Ameri
kos lietuvis", JAV LB 
Va-in^orv1 -K ' 

Okaqos Zalqir;s - LR Ambasado r iaus taurės 2006 ' l a imė to ja i 
Daugiau sporto / i n iu 

skaitykite 9 psl 
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JAV 
Metams$ 120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
]AV 

MetamsŠ70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 men.$35.00 

Kanadoje k kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 
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Tik šeštadienio laida oro paštu 
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Metams $68.00 
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PASAULIO ENERGETINIAI 
POREIKIAI AUGA, 

O IŠTEKLIAI NEDIDĖJA 
Pokalbis apie energetiką su 

Seimo Ekonomikos komiteto nariu 
Ramūnu Garbaravičiumi. 

— Kodėl pastaruoju metu 
Lietuvoje tiek daug triukšmo dėl 
energetikos? 

— Energetika visada buvo, yra 
ir bus labai aktuali tema, bet pas
taruoju metu prasidėjus naftos 
kainų šokiui, Rusijai pradėjus nau
doti „energetinę diplomatiją" ši tema 
nesitraukia iš pirmųjų laikraščių 
puslapių. Įtampa šiame sektoriuje 
auga natūraliai. Viena iš priežasčių 
— labai audringas ekonomikos vys
tymasis Kinijos ir Indijos regione, 
kur gyvena daugiau negu trečdalis 
pasaulio gyventojų. Šio regiono ener
getiniai poreikiai vystosi labai 
smarkiai, o pasaulio energetiniai 
ištekliai nedidėja. Išžvalgomi nauji 
telkiniai, išgręžiami nauji gręžiniai, 
bet tikrai neatsiranda naujų ištek
lių, jie baigsis, tiktai nesutariama 
kada. Didėjant poreikiams didėja ir 
kainos. Pasižiūrėkime pagrindinio 
energetinio produkto — naftos — 
kainų dinamiką: visai neseniai buvo 
kalbama, kad 25 dol. už barelį yra 
nebloga kaina. Prieš 15 metų išgau
nantys naftą susivienijimai turėdavo 
netgi nuostolių, taip buvo nukritu
sios kainos. Šiandien naftos barelio 
kaina jau viršijo 60 dol., o progno
zėse sakoma, kad iki 2015 m. kaina 
gali padidėti iki 300 dol. ir daugiau. 

O kokia situacija kitų energe
tinių žaliavų rinkose? Europos Są
junga šiandien apie 40 proc. rei
kiamų dujų importuoja iš Rusijos. 
Iki 2012 m. importuos beveik 75 
proc. Lietuva iš Rusijos perka 100 
proc. šaliai reikalingų dujų. Kokio
mis kainomis? Rusijos strategija — 
neleisti susivienyti šalims importuo
tojoms, siūlant joms skirtingas sąly
gas, todėl dujos skirtingoms šalims 
kainuoja skirtingai. Ukraina Rusijai 
moka daugiau nei 200 dol., Moldova 
— 110 dol. Mūsų importuotojai prieš 
metus mokėjo 85 dol. už 1,000 kub. 
metrų. Lietuvos energetikos strate
gijoje dujų kainų kilimas buvo 
numatytas 0.8 proc. per metus, ta
čiau dabar jau mokame apie 120 dol. 
Šių metų pabaigoje tikrai mokėsim 
150 dol. Kainos kils ir toliau, kaip ir 
alternatyvaus kuro — mazuto. Kaip 
tai paveiks Lietuvos gyvenimą, ne 
tik ekonomiką, jei, uždarius antrąjį 
Ignalinos AE bloką, praktiškai visa 
elektra Lietuvoje bus gaminama 
deginant rusiškas dujas? 

Gal kai kas pasakys, kad tai 
patologiška rusų baimė, bet kai 
kazachai paskelbė norintys konku
ruoti su „Lukoil" ir kitomis kompani
jomis, pirkdami „Mažeikių naftą", 
rusai iš karto uždarė jiems naftos 
vamzdį į Lietuvos pusę ir užšaldė 
pasirašytą ilgalaikę sutartį . Net 
jeigu Rusiją laikytume normalia 
demokratine šalimi, ir tokiu atveju 
negalėtume būti tikri, kad, turėdami 
vieną vienintelį vamzdį, esame sau
gūs. Kai rusai ėmėsi sankcijų prieš 
Baltarusiją ir buvo uždarytas vamz
dis, mes dujų irgi netekom. Tiesa, tai 
truko labai trumpai, bet pavojus 
buvo didžiulis. O jei įvyktų avarija ir 
ji būtų rimta? Gali įvykti diversija ir 
būti susprogdintas vamzdis. Net 
ligoninės neleidžiama eksploatuoti, 
jei ji neturi rezervinio energijos šal

tinio, o mes visą šalį norime „pa
kabinti" ant vieno vamzdžio. Mums 
būtina rasti papildomų šaltinių. 

— Ar yra realiu alternatyvu? 
— Yra. Štai JAV aiškiai pa

reiškė, kad jos prioritetinės kryptys 
yra vandenilio energetika transporte 
ir nepriklausomybė nuo žaliavų im
porto energetikoje. Ir ne tik pareiš
kė. Vandenilio energetikos vystymui 
kasmet skiriama 3-4 mlrd. (!) dole
rių. 2009 m. amerikiečiai jau prade
da pramoninę vandeniliu varomų 
automobilių gamybą. Ir vokiečiai iki 
to laiko numatę įrengti 10,000 van
denilio degalinių. Liuksemburge 
savo akimis esu matęs vandeniliu 
varomus autobusus ir iš jų išme
tamųjų vamzdžių eina vandens ga
rai. Kol kas tokios transporto prie
monės buvo kur kas brangesnės už 
naudojančias benziną ar dyzelinį 
kurą, bet, kai nafta pabrangs 2-3 ar 
daugiau kartų, vandenilį naudo
jančios transporto priemonės taps 
ekonomiškai naudingos ir lūžis 
įvyks. Apie tai mes dar beveik 
nekalbam (nors Lietuvos moksli
ninkai daug dirba kar tu su ameri
kiečių laboratorijomis). Mes elgia
mės taip, tarsi tai mūsų neliestų, o 
Islandija jau yra numačiusi visą 
savo energetiką paremti vandeniliu. 
Šios alternatyvos esmė — naujų, 
prakt iškai neišsemiamų išteklių 
naudojimas ir neteršiama aplinka, 
nes degimo rezultatas yra vanduo. 
Tai visiškai naujos eros pradžia. 

— Grįžkime prie šiandieni
n ė s situacijos. Praėjusią vasarą 
J ū s ir Andrius Kubil ius pa
s iūlėte Ignalinos atominėje elek
trinėje statyti naują reaktorių 
Baltijos regionui. 

— Mes pirmieji garsiai pasakėm 
apie trečiojo — modernaus bloko 
statybą. Tiksliau — apie naujos mo
dernios atominės elektrinės statybą 
šalia egzistuojančios, panaudojant, 
kiek tai įmanoma, esamą infras
truktūrą. Šiandien su ta idėja sutin
ka dauguma logiškai mąstančių 
žmonių, o pradžioje net partijos kole
gos mus vadino vos ne kvailiais. Nė
ra kito pasirinkimo. Uždaryti dabar 
veikiantį reaktorių vis tiek reikės. Jo 
saugi eksploatacija įmanoma iki 
2012—2017 m., o vien savo jėgomis 
nei uždaryti veikiančios elektrinės, 
nei pastatyti naujos mes nepajėgūs. 
Turėdami naują elektrinę 60 m. 
gamintume elektros energiją tokio
mis kainomis, kurios keistųsi labai 
nedaug. Dujomis kūrenamų elek
tr inių gaminama elektra brangs 
labai smarkiai. Pesimistiškiausiais 
skaičiavimais naujo bloko gamina
ma elektra kainuotų pigiau, nei 
Elektrėnų gaminama elektra kai
nuoja jau šiandien. O dujos tikrai 
brangs. Per 60 m. jos pabrangs dau
giau nei dvigubai ar trigubai. Naujas 
branduolinis reaktorius — tai gali
mybė Lietuvą aprūpinti pigesne 
elektra ir padidinti mūsų pramonės 
konkurencingumą. 

— Bet girdėti argumentas: 
mes vėl gaminsime pigią elektrą 
Rusijai ir Baltarusijai. 

— Žiūrėkim, kas dedasi aplin
kui: Švedijai jau trūksta elektros, 
suomiai ryžtingai stato vieną elek
trinę ir svarsto apie dar vieną. Ru
sijai pačiai šį dešimtmetį elektros 
pradės trūkti, mes iš jos nenusipirk-

DANUTE BINDOKIENE 

Vandeningos problemos... 

Ž
emė vadinama Mėlynąja pla
neta, nes jos paviršių gaubia 
vandenynai, o sausuma yra 

tarytum nereikšmingos salos, plū
duriuojančios jų platybėje. Tad, 
rodos, Žemės gyventojams vandens 
tikrai neturėtų stokoti, tačiau kaip 
tik atvirkščiai: mūsų planetai j a u 
labai t rūksta gėlo, geriamo van
dens. 

Tik apie 2.5 proc. vandens mū
sų planetoje t inka vartot i žmo
nėms, gyvuliams, žemės ūkiui . Be 
abejo, jo pakaktų, jei vanduo būtų 
visiems prieinamas. Daugiau kaip 
milijardas žmonių (42 proc. Afri
kos Saharos srityje) neturi priėji
mo prie švaraus geriamo vandens , 
o apskritai jo stokoja apie 17 proc. 
mūsų Žemės gyventojų, a rba — 
dar aiškiau išsireiškus: daugiau 
kaip vienas iš 6 žmonių netur i 
geriamo vandens! Žmogus be mais
to gali ilgokai gyventi, bet be van
dens mirtis jį aplanko palyginti 
greitai. 2005-aisiais dėl geriamo 
vandens stokos kasdien m ū s ų 
planetoje mirė apie 4,700 žmonių, 
daugiausia vaikų iki 5 metų am
žiaus! Ar galime bent įsivaizduoti, 
kokia tai baisi mirtis? 

Taigi mūsų „vandeningoji pla
neta" iš esmės yra sausa dykuma. 
Aukščiau minėta šiurpi s ta t is t ika 
yra susieta tik su gėrimui vartoja
mu vandeniu, o kur dar maisto 
gaminimas, apsiprausimas, skalbi
mas ir apskritai higienos palaiky
mas? Visa tai juk būtinai reikalin
ga žmogui, kad galėtų sveikai 
gyventi. 

Šio šimtmečio sąvartoje Jung
tinių Tautų vadovybė pasižadėjo 
iki 2015 m. vandens nepriteklių 
sumažinti perpus. Šis pažadas 
sutvirtintas tuo pačiu laiku įkurta 
„Pasauline vandens diena", prime
nančia visoms tautoms ir valsty
bėms susirūpinti vandens ištek
liais, švara ir taupymu. Nors dar 
ne per seniai manyta, kad vandens 
ištekliai yra neriboti, nes jie nuolat 
atsinaujina iš l ietaus ir sniego 
kritulių, bet dabar jau niekas ta ip 
naiviai negalvoja, juo labiau, kad 
nemaža dalis gėlo vandens upių, 
ežerų yra žmogaus veiklos užterš
ta, o požeminiai vandens telkiniai 
taip pat gausiai naudojami žemės 

ūkiui ir pramonei. Šiemet „Pa
saulinė vandens diena" (kovo 22 
d.) daugmaž sutapo su Pasaulio 
vandens konferencija, vykusia 
Mexico City, kur daugiau kaip 100 
valstybių atstovai 6 dienas disku
tavo problemas, susijusias su vis 
stiprėjančiu vandens trūkumu, ir 
stengėsi rasti joms sprendimų. Bet 
turbūt , išsiskirsčius delegatams, 
nedaug kas pasikeis, nes visų 
pirma reikėtų pakeisti žemės ūkio 
ir pramonės veiklą, kuri suvartoja 
arba užteršia nemažą dalį mūsų 
planetos gėlo vandens. 

Civilizuotuose kraštuose žmo
nės jau prieš keletą dešimtmečių 
pradėjo labiau rūpintis savo aplin
kosauga, o juo labiau vandens šva
rumu, bet vis dėlto daug vandens 
„nuteka" be reikalo — iš lašančių 
čiaupų, kiaurų vamzdžių, besaikio 
vartojimo. Pastaruoju metu „į 
madą įėjo" vanduo buteliuose. 
Nors tv i r t inama, kad ne visas 
juose parduodamas vanduo yra 
geresnės kokybės, kaip gaunamas 
iš vandentiekių, žmonės yra įsiti
kinę, kad jis švaresnis, sveikesnis, 
todėl labiau pageidautinas. Kas
met buteliuose parduodama van
dens už daugiau kaip 100 mili
jardų dolerių. JT apskaičiavimu, 
pakaktų tik apie 10 milijardų dol., 
kad geriamu vandeniu iki 2015 m. 
būtų aprūpinti visi žmonės, kurie 
šiuo metu neturi gero vandens. 
Beje, reikia sunaudoti 1.5 mln. sta
tinių naftos, kad būtų pagamina
ma 2.7 tonos plastmasės, naudo
jamos vandens buteliams... 

Neseniai išgirdome gerų žinių, 
kad erdvių platybėse vis dėlto 
rasta planetų arba jų palydovų — 
mėnulių, kuriuose yra tikro van
dens! Į tokių vandeningų pasaulių 
tarpą dabar rikiuojasi vienas 
Saturno mėnulių — Enceladus ir 
galbūt Jupiterio mėnulis Europa. 
Taip pat yra galimybių, kad mūsų 
„kaimynas" Marsas turi požemi
nių vandens išteklių. Tai, be abejo, 
geras ženklas būsimiems erdvių 
tyrinėtojams, kuriems nereikės į 
tolimas keliones su savimi vežtis 
Žemės vandens... Vienaip ar ki
taip, vanduo mums labai svarbus 
ir reikal ingas: neiššvaistykime 
šios Dievo dovanos be reikalo! 

sim. Jeigu statysim tai, ko m u m s 
nereikia, be abejo, tu rės im prob
lemų. Todėl ir siūlome statyti ne Lie
tuvai, o regionui — Latvijai, Estijai, 
o gal ir Švedijai bei Lenkijai. Švedija 
pritaria kabelio per Baltijos jū rą 
tiesimui — ne todėl, kad žada par
duoti mums elektrą, j iems jos t rūks
ta patiems ir todėl bando nusipirkti 
iš Rusijos arba iš Lietuvos, jeigu ji 
turės . Tokios e lektr inės s t a tyba 
kartu su minėtomis šalimis pagrei
t intų mūsų energet inės s is temos 
sujungimą su Vakarų Europos ener
getine sistema. 

— Paiškinkite g inčą tarp A. 
Brazausko ir V. U s p a s k i c h o dėl 
duju. Kur čia šuo pakastas? 

— Pirmiausia, mitas, kad mes 
labai pigiai perkam dujas. Kaina, 
apie kurią visi kalba, tai ta , kurią 
„Gazprom" moka „Gazprom" an t 
Lietuvos sienos. Tiksliau tokią kainą 
moka „Lietuvos dujos", kur ias rea
liai valdo „Gazprom" ii Jujo-

tekana", ta ip pat valdoma „Gaz
prom". Dujos buvo pigios tik tar
pininkui, užtat dideli pelnai nusėdo 
jo kišenėje. Kova vyksta dėl to, kas 
valdys tarpininkų pinigus. Yra spe
cialus organas — Energetikos ir kai
nų komisija, kuri atskaitinga prezi
dentui ir kuri reguliuoja kainas. V. 
Uspaskicho pateiktame projekte 
dujų kainas reguliuotų Ūkio minis
terija. V. Uspaskichas norėjo pasi
imti teisę reguliuoti, o ne galvojo 
apie pigesnes dujas vartotojams. 
Mano nuomone, dujų kaina turėtų 
būti reguliuojama. Ji gali būti nere
guliuojama tik tada, kai yra kon
kurencinė rinka. Sakysim, šiandien 
benzino kaina gali būti nereguliuoja
ma, kadangi jis vežamas iš Norve
gijos, iš Baltarusijos, perkamas iš 
„Mažeikių naftos", — gali būti 
perkamas iš bet kur. Juk „Mažeikių 
nafta" savo produkciją parduoda net 
į JAV. Tai tik kainos klausimas. 

Nukelta j 9 psl. 
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Ž V I L G S N I S Į N E M A T O M Ą 
BROADVVAY IR HOLLYVVOOD PUSĘ 

MONIKA BONCKUTE 

Dažnas žiūrovas, stebėdamas 
Oskarų ar Tony apdovanojimų cere
monijų transliacijas, atsainiai nu
moja ranka į „techniniam persona
lui" skirtus prizus - ką ten tie garso 
režisieriai ar kostiumininkai... Ta
čiau tikri teatro bei kino žinovai 
puikiai suvokia, kad nuoga ir „bebal
sė" Nicole Kidman maža teprisidėtų 
prie filmo sėkmės. 

. Theoni Aldredge 

DePaul universiteto muziejuje 
nuo kovo 27 iki gegužės 17 d. verks 
vienos žymiausių' XX a. antrosios 
pusės JAV bei Didžiosios Britanijos 
teatro ir kino drabužių dizainerės 
Theoni V. Aldredge eskizų paroda. 
Nors pirmiausia ši ekspozicija, be 
abejo, pritrauks teatro dekoracijų 
bei drabužių modeliavimo srities 
žinovus ir studentus, tačiau T. 
Aldredge asmenybės žavesys, įtaka 
bei sąsajos su Čikaga turėtų sudo
minti ir platesnę žiūrovų auditoriją. 
Šiaip ar taip, paroda suteikia gali
mybę pažvelgti į dažnai nematomą 
Broadway ir Hollyvvood pusę. 

Theoni Vachilioti - Aldredge 

gimė Salonikuose (Graikija) 1932 m. 
Penktajame dešimtmetyje atvykusi 
į JAV, ji tuometinėje Čikagos 
„Goodman Theatre Schoor (dabar -
„The Theatre School at DePaul 
University") studijavo drabužių di
zainą. Tad ši didelės apimties origi
nalių drabužių eskizų kolekcija yra 
modeliuotojos dovana savo Alma 
Mater. Dovanotieji eskizai šiuo metu 
intensyviai kataloguojami; parodos 
rengėjai per ekspozicijos atidarymą 
žada pristatyti informatyvų ilius
truotą katalogą, išsamiai pristatantį 
T. Aldredge kūrybos kelią, tebesi
tęsiantį iki šių dienų ir visuomet 
suskilusį tarp Broadway bei Holly
vvood. 

Kaip kartą yra sakiusi T. Al
dredge, ji į JAV planavo atvykti tik 
trumpam pastudijuoti, daugiausia -
metams. Bent jau taip ji sakė savo 
dukra susirūpinusiam tėvui. „Aš 
juos visus šiek tiek apgavau", - šyp
sodamasi sakė jau seniai amerikiete 
tapusi graikė. Kita vertus, niekas 
negali apkaltinti menininkės užmir
šus savo šalį. Viename interviu T. 
Aldredge yra prasitarusi, kodėl ku
riamuose kostiumuose taip dažnai 
naudoja blyškios levandos atspal
vius: „Kartu su blyškiai mėlyna ir 
balta - tai mano gimtinės spalvos", 
- išdidžiai atsakė T. Aldredge, vienu 
sakiniu niekais paversdama visos 
armijos teatro kritikų sudėtingas 
teorines dizainerės naudojamų spal
vų analizes. 

Ištekėjusi už aktoriaus Tom 
Aldredge, 6 deš. T. Aldredge per
sikėlė gyventi į New York. Šiame 
mieste ji pradėjo net 30 metų tru
kusį bendradarbiavimą su žymiuoju 
New York Shakespeare festivaliu. 
Debiutavusi kostiumais Shakes
peare pjesei „Much Ado Abaut No-
thing", T. Aldredge netruko tapti 
viena žymiausių Broadvvay spektak
lių bei miuziklų drabužių kūrėja. Ji 
sumodeliavo drabužius tokiems 

Broadvvay miuziklams kaip „Annie", 
„La Cage aux Folles", „42nd Street", 
„Dream Girls", „Gypsy" ir kitiems. 

Sulaukusi didelio pripažinimo 
teatre, T. Aldredge pasuko į filmų 
sritį, tačiau niekuomet neapleido 
teatro ir, jos pačios žodžiais tariant, 
visuomet dirbo „tarsi kokia suskilusi 
asmenybė dviejuose iš esmės skirtin
guose pasauliuose". 

1974 m. T. Aldredge sukūrė ypač 
daug kruopštumo ir išmonės pa
reikalavusius kostiumus filmui „The 
Great GatSDy". Už šį darbą meni
ninkė tais pačiais metais buvo ap
dovanota Oskaru. T. Aldredge taip 
pat yra nominuota 11 Tony apdova
nojimų, ir kurių 3 kartus ji tapo šio 
garbingo prizo laimėtoja (1977 m. už 
„Annie", 1980 už „Barnum" ir 1984 
m. už „La Cage aux Folles"). 

T. Aldredge kino menininkų 
pasaulyje yra pagarsėjusi tuo, jog 
labai daug dėmesio skiria kostiumų 
detalėms, kurios dažnai tiesiogiai 
nebūna matomos žiūrovams, tačiau 

pastebimos aktorių. Be to, ji vi
suomet pabrėžia, kad kokybiškas di
zainas turi būti brangus, todėl dirbti 
su ja gali ne bet kurio filmo re
žisierius - daugelis jos garsiausių 
kostiumų kainavo milžiniškus pini
gus. 

Dizainerė taip pat yra pa
garsėjusi dėl savo įvairialypių suge
bėjimų kurti skirtingų epochų sti
liaus drabužius - nuo Edward laikų 
Anghjos iki XX a. antrosios pusės 
JAV „gatvės" madų. Kita vertus, T. 
Aldredge ne kartą yra pareiškusi, 
kad ji nesistengia absoliučiai tiksliai 
atkurti tam tikros epochos aprangos 
detalių. Priešingai, modeliuotoja 
teigia nevengianti bendro vaizdo 
dėlei „paaukoti" autentiškumo ir 
konkrečios istorinės epochos apran
gos detales „sumoderninti". Kad ir 
kokie būtų T. Aldredge kūrybos 
receptai, akivaizdu, kad jie Čikagoje 
mokslus ėjusiai menininkei atnešė 
šlovę. 

Theoni Aldredge sukurti kostiumai spektakliui „ Chasing Dionysos". 

Lietuvių kalbos kertelė 
• I • • • ! 

VIENASKAITINIAI IR DAUGISKAITNIAI DAIKTAVARDŽIAI 
ANTANAS KLIMAS 

Visos indoeuropiečių (ide.) kal
bos turi daiktavardžių, kurie varto
jami tik vienaskaitoje (vad. singula-
ria tantum ir tokių, kurie vartoja
mi tik daugiskaitoje (vad. pluralia 
tantum). 

Lietuvių kalboje tokių vienas
kaitinių ir daugiskaitinių daik
tavardžių yra keli šimtai. Čia mes 
juos trumpai ir paminėsime. 

Vienaskaitiniai daiktavar
džiai. 

Lietuvių kalbos gramatika juos 
paprastai skirsto į 5 grupes. 

1. Daiktavardžiai, žymintys tam 
tikras medžiagas, elementus: arba
ta, auksas, betonas, cementas, 
cukrus, degt inė, druska, gin
taras, grietinė, medus, molis , 
pienas, plienas, sviestas, van
duo, varškė ir t.t. 

Pastabos. 
a. Bet liaudis sako: „gardus kaip 

devyni medūs"... 
b. „gražūs gintarai" = papuo

šalai. 
c. galima sakyti: Nemuno van

duo (vandenys) užliejo mūsų pievas. 

2. Daiktvardžiai, kurie reiškia 
abstrakčias idėjas: baimė, blogis, 
dora, drąsa, drausmė, elgesys, 
esmė, garbė, grožis, ilgesys, iš
tikimybė, kantrybė, kūryba, ly
gybė, meilė, narsa, nuojauta, 
pavydas, sąžinė, vartosena, vie
nybė ir t.t. 

Pastaba: Kartais „meilės" var
tojama tokia prasme: mylimosios, 
mylimieji".... 

3. Tam tikrų grupių pavadini
mai: aristokratija, augalija, brolija, 
diduomenė, gyvulija, jaunimas, ku
nigija, profesūra, velniava, vasaro
jus ir t.t. 

4. Kai kurios ligos: džiova, gri
pas, maras, mažakraujystė, vėžys ir 
t.t. 

5. Daug tikrinių vardų: Lietuva, 
Amerika, Vilnius, Vašingtonas, Či
kaga... 

Pastaba. Kai kurie kalbininkai 
Šitos grupės vardų nelaiko vienas
kaitiniais. Pvz., galima sakyti: „Aš 
pažįstu kelias Onutės"... 

Daugiskaitiniai daiktavar
džiai. 

Jie paprastai skirstomi į 9 gru
pes: 

1. Šventės, iškilmės, renginiai: 
Kalėdos, Velykos, Sekminės, 
pabaigtuvės, laidotuvės, vestu
vės, Joninės, Petrinės, Antani
nės ir t.t. 

2. Veiksmai, kuriuose dalyvauja 
keli (arba daug...) žmonės: kau
tynės, pjautynės, muštynės, 
riaušės, rinkimai, skyrybos, da
lybos, varžytinės ir t.t. 

3. Tam tikri dalykai, elementai: 
dažai, dujos, klijai, lašiniai, mie
lės, miltai, pelenai, taukai ir t.t. 

4. (Pati didžiausia grupė) Įran
kiai, padariniai, įtaisai, kurie susi
deda iš kelių dalių: akėčios, aki
niai, ratai (vežimai), svarstyklės, 
žirklės, marškiniai, kailiniai, 
kelnės, vartai, durys ir t.t. 

5. Tam tikri laiko tarpai: 
atostogos, priešpiečiai, pavaka
riai ir t.t. 

6. Kai kurios ligos: raupai, 

niežai ir t.t. 
7. Kai kurios kūno dalys: 

kepenys, plaučiai, smegenys, 
viduriai ir t.t. 

8. Visos kompaso kryptys: žie
miai, rytai, pietūs, vakarai, piet
ryčiai ir t.t. 

9. Apie 50 proc. lietuvių kalbos 
tikrinių geografinių vardų (kaimai, 
miesteliai, miestai...) yra daugis
kaitiniai: Telšiai, Mažeikiai, Ra
seiniai, Pelekonys, Mediniš
kiai... 

Pastaba. 
1. Kai kuriose tarmėse vestuvė 

yra vartojama vienaskaitoje. 
2. Ir tautosakoje (mįslės, sak

mės, legendos, pasakos, dainos...) ir 
poezijoje pasitaiko išimčių. 

3. Lietuvių kalba abiejų rūšių 
daiktavardžių turi daugiau, negu 
kitos modernios ide. kalbos. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R l D - W I O E D A I L Y 
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T R U M P A S POKALBIS SU RAŠYTOJU 
„Svarbiausia rašytojo savybė — 

magija. Be jos , j i s — tik geras 
pasakotojas ar didakt ikas. Tačiau jei 
jis sulydo šias dvi savybes ir dar 
užpila magija, — tada skaitytojas 
lieka pake rė ta s . Linkiu visiems 
rašantiems siekti trečiojo elemento", 
— per susi t ikimą su skaitytojais 
uostamiesčio „Baltų lankų" knygyne 
sakė poetas, prozininkas, dramatur
gas, eseistas, l i teratūros kritikas ir 
vertėjas S ig i tas Parul sk i s . 

Rafinuotu h u m o r u ir subtilia 
ironija pas ižymint i s Nacionalinės 
premijos l a u r e a t a s uostamiestyje 
gyvenančius skaitytojus retai lepina 
susi t ikimais . Tač iau čia atvykęs 
visada sulaukia būrio ištikimų ger
bėjų. 

— J ū s ų e s e i s t i k o s r inkt inė 
„Miegas ir k i t o s moterys" buvo 
tarp p e n k i ų g e r i a u s i ų praėjusių 
metų l i e tuv i škų knygų. . . 

— Na, r inkimai yra rinkimai. 
Juk ir gražuolių rinkimuose jokio 
objektyvumo nėra . Ten viskas labai 
subjektyvu ir pr ik lauso nuo tam 
tikro skonio. Tačiau kad vyksta tokia 
akcija ir kad tokiu būdu skat inama 
skaityti , r e ikšmin t i knygą, supa
žindinti su lietuvių rašytojais, — 
labai gerai. Aš nesakau, kad dėl to, 
kad tarp jų ir aš buvau, — jokiu 
būdu ne. Jei tokia tradicija išliktų, 
tai, manau, nekenktų. Vis tiek pa
saulis keičiasi, o bene labiausiai stag-
naciška yra l i teratūra , lyginant su 
kitomis meno sri t imis — kinu ar 

Sigitas 
daile. Jai irgi reikia taikytis prie šio 
pasaulio. 

Per r inkimus atsirado daug 
nepatenkintų dėl atrankos. Aš irgi 
nežinau, kodėl buvo tokia komisija ir 
atrinko tokias, o ne kitokias knygas. 
Ir nemanau, kad atrinko tikrai ge
riausias. Galbūt galėjo būti ir alter
natyvus penketukas. Tačiau, pasi
kartosiu, pats rinkimų faktas yra 
geras. Populiarinimo ir reikšmingu
mo suteikimas pačiai l i teratūrai, 
geresnei literatūrai. 

— Ar skaitėte kitas apdova
nojimui nominuotas knygas? 

— Kelias perskaičiau, bet neko
mentuosiu, ką apie jas manau. 

— Susit ikimo su skaitytojais 
metu kelis kartus paminėjote lei-

Parulskis 
dybiniame pasaulyje ryškėjantį 
prod iuser ių ir v i e šų jų ryš ių 
agentūrų vaidmenį. Kaip geriau
sią pavyzdį iškėlėte Dan Braun 
ir jo „Da Vinčio kodą". J ū s ų kny
ga buvo tarp geriausių praėju
siais meta is išleistų l i e tuviškų 
kūr in ių . Gal ir j u m s ta lk ina 
prodiuseriai? 

— Neturiu jokio li teratūrinio 
agento, kuris užsiimtų mano knygos 
platinimu, reklamavimu. Mezgasi 
ryšiai su latvių agente, kuri nori 
Baltijos regioną globoti ir mano 
knygą įpiršti lenkams, dar kažkam. 
Šiaip mano „Trys sekundės dangaus" 
buvo išleista be jokių prodiuserių, 
italų, latvių, švedų kalbomis. Lite
ratūra be tam tikros prodiuserinės 

ar agentūrinės jėgos dabar sunkiai 
gali veržtis tolyn. Net į kaimynines 
šalis yra sunku patekti. 

— Kokia knyga dabar guli 
ant j ū s ų stalo? 

— Aš skaitau ne prie stalo... 
Išsyk skaitau kelias knygas. Antrą 
sykį skaičiau John Fowles „Juodme
džio bokštą". Tiesiog pasitikrinau, ar 
ta knyga, kurią skaičiau prieš pen
kiolika metų, vis dar yra gera. 

— Ir kaip testas? 
— Pasirodo, ji vis dar gera. Skai

čiau Vilhelmo Genazino romaną 
„Skėtis šiai dienai". Man vienos kny
gos nepakanka. Skaitau tokį socio
loginį veikalą apie nusikaltimus ir 
bausmes mūsų literatūroje. Vis 
grįžtų prie Biblijos, nes ten yra ko 
grįžti. 

— Pol i t iką įvardijote kaip 
vieną tų sričių, kai norėtumėte 
mirti anksčiau, nei ten patekti. 
Bet j ū s ų komentarai interneto 

. sveta inėje „Omni.lt" yra labai 
šalia politikos... 

— Aš apie politiką nekalbu. Jei 
ir kalbu apie visuomeninius dalykus, 
tai apie tokius kaip padorumas, 
atsakomybė, amžinos tiesos. Kaž
kada kažką satyriška esu brūkš
telėjęs apie politiką. Bet šiaip aš 
nepolitikuoju ir nepritariu jokiai 
partijai. Norisi elementaraus pado
rumo, bet kai kurie norai irgi yra 
nepadorūs. Ar ne? 

Aurelija Kripaitė 
„Klaipėda" 

Jau minėto Richard Rule ir savo asmeniškų 
patyrimų pastūmėtas , kažkodėl kibau prie darbo 
rasti daugiau žinių apie Katyno žudynes ir apie jų 
sukeltus atgarsius po visą pasaulį. Pirmiausia 
nuvykau į Omahos miesto pagrindinę biblioteką. 
Buvau maloniai nustebintas, kad jos lentynose 
užtikau apie pustuzinį knygų Katyno įvykių tema. 
Kai kurios ten guli j au per trisdešimt metų, bet, 
atrodo, labai mažai paliestos skaitytojų pirštais. Iš 
bibliotekos tarnautojų sužinojau, kad tų šešių 
knygų cirkuliacija yra maždaug nuo vieno iki 
dviejų kartų į metus, kas, mano nuomone, parodo, 
jog susidomėjimas -Katyno žudynėmis yra gana 
mažas. 

Tai patvirtino ir mano apklausinėjimas ne
mažai išsilavinusių vyresnio amžiaus žmonių 

grupės, kuri kartą į savaitę susirenkam pastudi
juoti šio krašto istorijos. Iš 16-os klasės lankytojų 
tik du buvo girdėję ar skaitę apie Katyno mišką. 
Dabar jie visi šį tą žino apie jį, nes man gal ketvirtį 
valandos truko atsakinėti klausimus, ne tik apie 
NKVD siautėjimus Kozy Gory (Ožkos kalvoje, Ka-
tyne), bet ir vokiečių specialiųjų komandų darbus 
Lietuvoje. 

Apie tai gal prisiminsiu vėliau pakalbėti. 0 tas 
šešias knygas iš bibliotekos lentynos įsismaginęs 
perskaičiau visas nuo pradžios iki galo. Jų autoriai 
bene iš keturių skirtingų pasaulio kraštų — du 
lenkai, du JAV piliečiai, Australijos žurnalistas ir 
Rusijos žurnalistas. Visi jie, tik skirtingais žodžiais, 
labai tiksliai ir nuosekliai aprašo įvykių eigą ir 
kaltę skiria vienam tikrajam kaltininkui — Sovietų 
Sąjungai su Stalinu, Berija ir jo vadovaujama 
NKVD st ruktūras priekyje. Tačiau nepatarčiau 
skaityti Maurice Shainberg „The KGB Solution at 
Katyn". Šios knygos autorius, nors irgi meta kaltę 
sovietams, kartais žymiai nuklysta nuo teisybės. 
Pavyzdžiui, j is Katyno žudynes nukelia net trejais 
metais vėliau, o vokiečių — sovietų karą pradeda 
visu mėnesiu anksčiau. Tai sukelia abejonių auto
riaus pažintim su istoriniais faktais ir net įtarimų, 
kad jis juos painioja su kokiu nors užkulisiniu tik
slu. Šiuos įtarimus dar papildo faktas, kad turėjo 
pasikeitęs savo pavardę ir tarnavo KGB pulkininko 
laipsniu pokarinėje Lenkijoje. 

Taigi, apsiginklavęs informacija iš perskaitytos 
literatūros bei asmeniško patyrimo, jaučiu, kad esu 
pakankamai kompetent ingas drįsti plačiau 
supažindinti skaitytoją su Katyno tragedija. Šis 
rašinys telieka paprastu priminimu istorijos, kuri 
yra bendra ne tik lenkų tautai, bet ir daugeliui 
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vidurio Europos tautų ar valstybių, savo kailiu 
patyrusių NKVD ar KGB siautėjimus Stalino bei 
vėlesnių sovietijos diktatorių laikais. Juo labiau, 
kad Stalino ir jo sėbrų siautėjimas nemažiau 
skaudžiai yra palietęs ir lietuvių tautą. Juk ir ji nei 
kiek neatsilieka nuo lenkų savo katynais: Pra
vieniškėse, Rainiuose, Petrašiūnuose, Kretingoje, 
Panevėžyje, Vilkaviškyje ir daug kitur, po visą Lie
tuvą. Jei juos visus sudėtume į krūvą, tai manau, 
būtų nemažesnis proporcingas skaičius kaip Ka
tyno kapinyne. Dar galiu pridėti ir savo krykštyto-
ją, Veprių kleboną kun. Vėgėlę, kuris su kitais 
dviem kunigais buvo žiauriai nukankintas Ska
ruliuose, netoli Jonavos. Keletą valandų vėliau, 
greičiausiai tas pats raudonarmiečių dalinys, atke
liavęs keliu nuo Skarulių, suėmė dviračiu į Veprius 
važiuojantį mano dėdę Joną Ramoną ir, nusivežę į 
mišką, panašiai kaip tuos kunigus, nukankino, 
prieš tai numovę naujutėlaičius aulinius batus, 
kuriuos tos dienos rytajam padėjau nublizginti. 

Norėtume ar nenorėtume sutikti, Lenkijos ir 
Lietuvos istorija per daugiau negu šešetą 

šimtmečių ėjo gana gretimom pėdom. Kaip gerai 
žinome, Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas 
neapsėjo be pusbrolio — Lenkijos karaliaus 
Jogailos sutriuškinant Kryžiuočių ordino galybę 
Žalgirio mūšyje. Po to vyko atskiros ir bendros pas
tangos sulaikyti totorių ir jų sąjungininkų ver
žimąsi į jų teritoriją. Dar vėliau ir Maskvos kuni
gaikštystės valdovai pradėjo brautis į vakarus, 
priversdami apsigynimo tikslais sudaryti bendrą 
sąjungą — Liublino uniją, Lietuvai atnešusią nu
tautėjimo laikotarpį bei didikų sauvaliavimą. Visa 
tai privedė prie bendro Lietuvos-Lenkijos valsty
bės nusilpimo, kol aštuoniolikto amžiaus pabaigoje 
Rusijos ir Prūsijos valdovai galutinai pasidalino 
Lietuvos-Lenkijos valstybę, užbaigdami jos neprik
lausomybę. Nepasisekę bendri lietuvių ir lenkų 
sukilimai 1831 ir 1863 metais, dar labiau įvėlė abi 
tautas į bendrą likimo katilą. 

I pasaulinis karas davė progą lietuviams ir 

lenkams atgauti nepriklausomybę, dabar jau be 
tarpusavio sąjungos ryšių. Abi valstybės iš savo 
teritorijų išvijo jose siautėjančius bolševikus. Deja, 
maždaug tuo pačiu metu lietuviai ir lenkai susipešė 
dėl Vilniaus krašto — aitri nesantaika tęsėsi apie 
du dešimtmečius. Dar nepamiršau kaip mano 
pradžios mokyklos mokytojas, vėliau Sibiro 
tremtinys (Antanas Maldutis), mus, dešimtmečius 
mokinukus, mokė dainuoti mano giminaičio, dėdės 
Petro Vaičiūno parašytą eilę: „Ei, pasauli! — Mes 
be Vilniaus nenurimsim! Senas Vilnius mūsų buvo, 
mūsų bus!" Ir tai galėjo būti po to jau anksčiau 
paminėto 1938 metų ultimatumo, kuriuo lenkai 
buvo uždraudę panašias dainas dainuoti ir apskri
tai reikalauti Vilniaus grąžinimo. Dar vis prisi
menu ir kitokį incidentą iš anų laikų, kai man 
asmeniškai teko nemažai nukentėti to nelemto 
ultimatumo metu. 

Gavus ultimatumą iš Lenkijos vyriausybės, 
Lietuva paskelbė visuotinę mobilizaciją. 

Daug atsarginių buvo pašaukti į aktyvią kariuo
menę. Iš ūkininkų buvo rekvizuojami arkliai bei 
vežimai. Mano tėvui, kaip ilgamečiui Veprių vals
čiaus viršaičiui, teko be pertraukos dirbti, keletą 
dienų negrįžtant namo. Vyko įtemptas pasirengi
mas gintis nuo karštakošių lenkų. Taip jam nesant 
namie, vieną vėlyvą popietę apylinkės seniūnas 
atnešė rekvizicijos lapelį nedelsiant į surinkimo 
punktą pristatyti vieną arklį su vežimu. Mano 
mama, nežinodama su kuriuo arkliu skirtis, nutarė 
mane, dešimtmetį bernioką, raitą pasiųsti penkių 
kilometrų kelionei į Veprius, tėtei pranešti apie šį 
labai svarbų ir jautrų reikalą. Jaučiausi atliekąs 
nepaprastą uždavinį. Tartum nuo manęs prik
lausytų gresiančio karo pasekmė. Oras buvo 
lietingas, kelias purvinas ir slidus. Arklys nebalno
tas, nes vienintelį mūsų balną tėtis turėjo su savim. 
Mūsų Bėris buvo gana eiklus ir dar nesenas, bet 
paklusnus arklys. Pasispyręs nuo kieme stovėju
sios rąstų krūvos, apžergiau jį ir įsikibęs į karčius 
risčia pasileidau kelionėn. Mama nuo laiptų mane 
palaimino kelionei ir palydėjo akimis kol iš kiemo 
įsukau į vieškelį, kuris po žiemos dar buvo gana 
duobėtas ir išvagotas ratų. Bėris, tartum nujaus
damas šios kelionės svarbą, beveik be sulėtinimo 
risčia ir retkarčiais zovada artėjo prie Veprių. Nuo 
lietaus ir šilto prakaito sušlapusi arklio nugara per 
vilnonio milo kelnes nemaloniai veikė į visą 
žemutinę kūno dalį. Kelionė į Veprius tetruko gal 
tik pusvalandį, net nenukritus nuo Bėrio. 

Bus daugiau. 

http://�Omni.lt
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Atidaryta paroda ,,Baldai 2006" Mokslininkų nuomonė nerupi 

,,Litexpo" vyksta paroda „Baldai 2006". 

* Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) — 
Lietuvos parodų centre „Litexpo" 
ketvirtadienį a t i da ry t a didžiausia 
Baltijos šalyse paroda „Baldai 
2006". 

Šiemet d a u g i a u kaip 9,000 
kvadratinių metrų plotą užimančioje 
parodoje naujausias baldų kolekci
jas , baldų medžiagas, dizaino spren
dimus pristato beveik 200 kompa
nijų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Mol
dovos, Rumunijos. 

Pirmą kar tą parodoje dalyvauja 
Italijos baldų gamintojų susivieniji
mas „Consorzio Nuovi Mercati" bei 
Moldovos ir Rumunijos baldų gamin-

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

tojų susivienijimas „Moldacom". 
Pasak ,,Litexpo" direktoriaus 

pavaduotojos Kristinos Pladienės, 
vienas iš reikšmingiausių i r didžiau
sių parodos „Baldai 2006" renginių 
— pirmą kartą Lietuvoje rengiama 
tarptautinė konferencija „Dizainas 
kaip sprendimas", kuri truks dvi die
nas. Joje pranešimus skaitys ne tik 
Lietuvos dizaino specialistai, bet ir 
svečiai iš užsienio: Italijos dizaino 
asociacijos prezidentas Stefano Sal-
vi, Čekijos dizaino centro vadovas 
Milan Kabat, dizaino profesorius iš 
Vokietijos Volker Albus, Estijos di
zainerių asociacijos valdybos pirmi
ninkė Ilona Gurjanova ir kiti . 

Rusija neketina atlyginti okupacijos 
Atkelta iš 1 ps l . 
forume pasakytoje sveikinimo kalbo
je jis pabrėžė, kad „yra tam tikri 
principai, kurių, tikiuosi, Rusija lai
kysis, norėdama būti lygiaverte Eu
ropos nare bei dalyvauti Europos rei
kalų sprendimuose". 

Kalbėdamas forume, V. Adam
kus sakė, kad „Lietuviai negali su
prasti modernios Rusijos santykio su 
stalinistinė praeitimi". 

„Mes negalime suvokti, kodėl 
Rusijos vyriausybė atsisako pagerbti 
sovietinio režimo aukų atminimą. 
Tik neseniai Budapeš te ir Prahoje iš
girdome iš Rusijos prezidento mo
ralinį sovietinio režimo žiaurumų 
pasmerkimą. Kodėl to negalima pa
daryti vert inant žudynes Katynėje ir 
Baltijos valstybėse? Okupacijos ža

los atlyginimas — tai ne t ik finansi
nis, bet ir moralinio pripažinimo 
klausimas", — kalbėjo V. Adamkus. 

V. Adamkus teigė, kad sovietų 
okupacijos padarytos žalos atlygini
mas — ne tik finansinis, bet ir mora
linio pripažinimo klausimas. 

Rusija iki šiol atsisako pasmerk
ti Baltijos šalių sovietinės okupacijos 
praėjusiame amžiuje faktą, o Vladi-
mir Putin tapus Rusijos prezidentu, 
pradėta teigti, esą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacija buvo savanoriš
kas prisijungimas. 

Lietuvoje tebegalioja, nors rea
liai ir nėra vykdomas, įstatymas, 
įpareigojantis šalies Vyriausybę de
rėtis su Rusija dėl okupacijos žalos, 
kurią Lietuva įvertino 80-čia milijar
dų litų, atlyginimo. 

* Dvyl ikos d a l y v i ų Lietuvos 
vyrų š a c h m a t ų p i r m e n y b ė s e Vil
niuje po sept in to jo rato pirmąją 
vietą išsaugojo Vidmantas Mališaus
kas bei Vaidas Sakalauskas . Abu 
šachmatininkai tur i po 4.5 taško iš 7 
galimų. Trečiąją-šeštąją vietas (po 4 
tšk.) dalijasi Airidas Savickas, Algi
mantas Butnorius, Matas Narmon-
tas bei Vytautas Šlapikas. 

* Ketv ir tad ien į Norvegijoje 
pras idė jus iame paskut in ia jame 
d e v i n t a j a m e p a s a u l i o b ia t lono 
taurės varžybų etape paskutinėse 
sezone moterų sprinto lenktynėse 
58-a tarp 75-ių finišavusių (startavo 
76) sportininkių buvo Diana Rasimo-
vičiūtė. Suklydusi šaudykloje 3 kar
tus Lietuvos biatlonininkė 7.5 km 
distancijos finiše 2 minutes 42.6 se
kundes pralaimėjo etapo nugalėtojai 
vokietei Martiną Glagow. 

* Trečią pergale, iš e i lės NBA 
i škovojo C l e v e l a n d „Cavaliers" 
k o m a n d a su Ž y d r ū n u I l gausku , 
reguliariojo sezo:.o rungtynėse na

muose po pratęsimo 120:118 įveikusi 
Charlotte „Bobcats" krepšininkus. 
Lietuvis pasižymėjo dvigubu dubliu 
— nugalėtojams pelnė 11 taškų ir po 
krepšiais atkovojo 10 kamuolių. Be 
to, jis blokavo 4 varžovų metimus, 
atliko rezultatyvų perdavimą, ketu
ris kartus suklydo bei surinko 5 pra
žangas. 

* Šeštąją vietą Rytų konfe
rencijoje užimanti Šarūno Jasi-
kevič iaus Indiana „Pacers" NBA 
reguliariojo sezono rungtynėse na
muose 95:85 nugalėjo Dariaus Son
gailos Chicago ,,Bulis" komandą. 
Nugalėtojų gretose Š. Jasikevičius 
nerungtyniavo, o D. Songaila rung
tynes praleido dėl traumos. 

* Šešioliktąjį įvartį 57-osiose 
NHL reguliariojo sezono rungty
nėse pelnė Dainius Zubrus, o lie
tuv io Washington „Capitals" ko
manda trečiadienį svečiuose 2:3 nu
sileido Florida „Panthers" ledo ritu-
lininkams ir prityrė jau septintą;i 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — 
Lietuvos tautos būklės ir raidos per
spektyvų tyrimo autoriai atmetė, jų 
vertinimu, nekompetentingą bei ne
pagrįstą Seimo valdininkų kritiką ir 
siūlo parlamento kanceliarijai nu
traukti sutart į dėl šios studijos pa
rengimo bei ketina išleisti ją atskira 
knyga, kad ji taptų prieinama pla
čiajai visuomenei. 

Tyrimą užsakė Se imas 

Strateginių studijų centras ir 
Pilietinės visuomenės ins t i tu tas 
prieš du mėnesius Seimo kanceliari
jai pateikė mokslinį analitinį tyrimą 
,,Lietuvos tauta: būklės ir raidos 
perspektyvų analizė", kuriame, be 
kita ko, pažymima būtinybė Lietuvai 
keisti strateginį mąstymą, valstybės 
valdymo modelį, ugdyti pilietišku
mą, priešintis Rusijos informacinei 
invazijai. 

Šį tyrimą, kurį užsakė ir iš da
lies parėmė Seimo kanceliarija, ke
tinta pateikti visuomenei dar vasa
rio mėnesį, tačiau Seimo kanceliari
jos atstovai delsė suformuluoti savo 
įvertinimą ir prašė atidėti viešą tyri
mo pristatymą. 

„Buvome nustebinti tuo, kad 
Seimo kanceliarijos sudarytos ko
misijos išvadas gavome tik žinias-
klaidai paskelbus apie neigiamus ty
rimo vertinimus", — pranešime 
spaudai cituojamas Pilietinės visuo
menės instituto direktorius Darius 
Kuolys. 

Rengė dešimtys moksl ininkų 

Strateginių studijų centras ir Pi
lietinės visuomenės institutas įgy
vendindami tyrimą pasitelkė beveik 
trisdešimt įvairių sričių moksli
ninkų ir ekspertų, iš jų — 8 profeso
riai, 20 mokslo daktarų. Studijoje 
atliktas išsamus svarbiausių Lietu
vos raidos problemų tyrimas, identi
fikuoti esminiai iššūkiai Lietuvai bei 
didžiausios grėsmės valstybės ir tau
tos išlikimui. Visa tyrimo apimtis — 
546 puslapiai. 

„Deja, tautai svarbių problemų 
analizė, mokslininkų išvados ir re
komendacijos Lietuvos politikams, 
kaip teigiama Seimo kanceliarijos 
darbuotojų parašytoje recenzijoje, 
neatitiko jų turėtų 'nuojautų apie vi
suomenės būklę'. Tenka labai ap
gailestauti, kad Seimo darbuotojų 
nuojautos ir Lietuvos tikrovė šį kar
tą prasilenkė", — teigia D. Kuolys. 

Anot jo, du mėnesius rašytoje 
dviejų puslapių recenzijoje cituojami 
tik keli tyrimo santraukoje pateikti 
teiginiai. 

Pritrūko kompetencijos? 

„Tad galima abejoti, ar Seimo 
kanceliarijos darbuotojai perskaitė 
visą tyrimą, ar turėjo kompetencijos 
jį perprasti. Valdininkų pademons
truota panieka Lietuvos mokslinin
kams rodo, kaip sunkiai šiandien 
mezgasi valdžios ir visuomenės dia
logas", — pastebi D. Kuolys. 

Pasak Strateginių studijų centro 
direktoriaus Egidijaus Motiekos, kai 
kurie šios komisijos nariai yra pui
kūs savo sričių specialistai, tačiau 
yra neteisinga leisti keliems Seimo 
kanceliarijos administracijos dar
buotojams spręsti apie tyrimą, kurį 
ištisus metus rengė beveik 30 žy
miausių šalies politologų, istorikų, 
sociologų, demografų, ekonomistų, 
teisininkų, žurnalistų, filosofų ir ki
tų sričių specialistų. 

Tauta išgyvena tapatybės 
krizę 

Tyrimo „Lietuvos tauta: būklės 
ir raidos perspektyvų analizė" išva
dose konstatuojama, kad Lietuvos 
tauta išgyvena tapatybės krizę. Iki 
šiol vyrauja archajiška etninė lietu
viška tapatybė, kuri remiasi „rezis
tencine", pasipriešinimo esamai val
džiai logika — visuomenei trūksta 
sąsajų su valstybe, neugdoma mo
derni politinė tapatybė. 

Tyrėjų vertinimu, didžiąja dali
mi tai lemia valdžios atotrūkis nuo 
visuomenės problemų — piliečiai ne
sijaučia atstovaujami savo valdžios, 
tačiau kartu linkę susitaikyti su to
kia padėtimi ir vengia aktyviai rei
kalauti politinės, pilietinės ir morali
nės atsakomybės iš savo išrinktų po
litikų. 

Trūksta valstybiško 
mąstymo 

Autorių nuomone, Lietuvoje iki 
šiol neįdiegtas valstybės strateginio 
mąstymo ir valdymo modelis. Nors 
formaliai kuriama daugybė strategi
nių dokumentų ir programų, jose už
fiksuoti prioritetai nėra paremti 
praktinėmis, finansinėmis priemo
nėmis. 

Vienas iš akivaizdžių pavyzdžių 
— informacinės visuomenės ir žinių 
ekonomikos skelbimas valstybės pir
mumu, neskiriant šioms sritims tin
kamo finansavimo nei iš nacionali
nio biudžeto, nei formuojant ES pa
ramos panaudojimo strategijas. Tai 
rodo, kad politikai nepakankamai 
suvokia struktūrinių permainų bū
tinybę ir neieško efektyvių jų įgyven
dinimo priemonių. 

P. Kuris paskirtas antrajai • • ai 

p r ;i a;m?jimą iš eilės. 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — Į 
Europos Bendrijų Teisingumo Teis
mo teisėjus antrai kadencijai skiria
mas garsus Lietuvos teis ininkas 
Pranas Kūris. 

Seimas ketvirtadienį vienbalsiai 
patvirtino protokolinį nutarimą, ku
riuo sutinka su Vyriausybės siūlymu 
P. Kūrį antrai kadencijai deleguoti į 
Europos Bendrijų Teisingumo Teis
mo teisėjus. 

Pagal numatytas teisines proce
dūras, Lietuvos atstovas į Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismą skiria
mas Vyriausybės siūlymu, Seimo ir 
šalies prezidento pritarimu. 

Prezidento Valdo Adamkaus pri-
tanma? P Kurio kandidatūra: jau 
•jautas anksčiau. 

Vyriausybė 2004 metų vasarį pa
teikė P. Kūrio kandidatūrą į Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo teisė
jus, ir jis Europos Sąjungos teisės 
aktų nustatyta tvarka buvo paskir
tas į šias pareigas. 

Atsižvelgiant į tai, jog teisėjo P. 
Kūrio pirmoji kadencija baigsis šių 
metų spalio 6 dieną, Lietuva turi pa
teikti teisėjo kandidatūrą į Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismą. 

Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismas, be kita ko, sprendžia gin
čus tarp ES valstybių narių ir ES 
institucijų. 

Vienu profesionaliausių Lietu
vos teisininkų laikomas P. Kūris 
1998-2004 metais dirbo Europos 
Žiiiogaua teisių teismo teisėju. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Baltarusijoje baigėsi 5-oji protestų 
prieš A. Lukašenka diena 

M i n s k a s , kovo 23 d. („Reu- Nors dėl 12 metų trukusio sovie-
tersTBNS) — Baltarusijos sostinėje tinio stiliaus valdymo A. Lukašenka 
Minske maždaug 300 opozicijos šąli- Vakaruose tapo atstumtuoju, Balta-
ninkų, da r vieną naktį protestavusių rusijoje, kur gyvena 10 mln. žmonių, 
dėl prezidento Aleksandr Lukašenka jis yra populiarus, nes užtikrino san-
perrinkimo, nuo šalčio gynėsi šokda- tykinį politinį ir ekonominį stabi-
mi ir dainuodami liaudies dainas. 

J a u penktą dieną vykstantys 
protestai, netur intys atitikmens šio
je griežtai kontroliuojamoje valsty
bėje, kur saugumo tarnybos papras
tai greitai nuslopina bet kokią pilie
tinio nepaklusnumo akciją, prasidėjo 
sekmadienį, kai A. Lukašenka buvo 
paske lb tas r inkimų nugalėtoju. 

ir 
lumą. 

Rinkimų pareigūnai ketvirtadie
nį patvirtino A. Lukašenka perrin
kimą ir nekreipė dėmesio į protes
tus. 

„Tai buvo geriausiai organizuoti 
rinkimai, kokius tik esu mačiusi, — 
Rusijos dienraščiui 'Vremia novostei' 
sakė rinkimų komisijos pirmininkė 

Tarptaut iniai stebėtojai šiuos rinki- Lidija Jermošina. — Vietos rinkimų 
mus apibūdino kaip neatitinkančius komisijos iš esmės nepadarė jokių 
normų. klaidų". 

„Nesitikime, kad Lukašenka at- Išankstiniai rezultatai rodė, kad 
sisakys valdžios vien dėl to, kad mes už A. Lukašenka per sekmadienio 
esame čia", — sakė Sergej, kuris pro- rinkimus balsavo 82.6 proc. šia teise 
testuose sostinės Spalio aikštėje da- pasinaudojusių rinkėjų, o pagrindi-
lyvauja nuo pat jų pradžios. Savo pa- nis opozicijos kandidatas Aleksandr 
vardės j is nurodyti nenorėjo. 

„Tačiau šis palapinių miestelis 
daugeliui žmonių tapo langu į naują 
pasaulį", — sakė jis. Kaip ir kiti pro
testuotojai nuo šalčio j is gynėsi 
s iausdamasis į antklodę. 

Minske vykstantys protestai pri
mena gerai organizuotą kaimyninės 
Ukrainos 2004-ųjų „oranžinę revo
liuciją", kurioje dalyvavo šimtai 
tūkstančių protestuotojų. Tačiau kol 

Milinkevič, surinkęs 6 proc. balsų, li
ko antras. 

Nuogąstavimai dėl galimo pro
testuotojų vaikymo iš Spalio aikštės 
sumažėjo daugumai milicininkų pa
sitraukus iš aplinkinių gatvių, ku
riose jie buvo dislokuoti antradienį. 

Vietos politologai ir opozicijos 
vadovai mano, kad neregėtą valdžios 
kantrumą galima paaiškinti tuo, kad 
ir Vakarai, ir Rusija, artimiausia 

kas nėra jokių požymių, kad mitin- Baltarusijos sąjungininkė, Minskui 
gas Baltarusijoje bus tokio paties 
masto, nors aikštėje kartais susi
rinkdavo tūkstančiai žmonių. 

Kar iaudama rizikingą nervų ka
rą su A. Lukašenka, opozicija paragi-

daro spaudimą. 
Be to, kaip mano politologai, kol 

kas keli tūkstančiai protestuotojų 
centrinėje aikštėje nekelia rimto pa
vojaus valdžiai, ir duoda A. Lukašen-

no žmones dalyvauti šeštadienio mi- ka pelnyti papildomų taškų ginče su 
tinge, kurio metu bus reikalaujama Vakarų valstybėmis, kurios kaltina 
rinkimus surengti iš naujo. jį autoritarizmu. 

Saddam Hussein režimo ministras 
neigia buvęs JAV informatoriumi 

A m m a n , kovo 22 d. (AFP/BNS) 
— Valdant diktatoriui Saddam Hus
sein Irako užsienio reikalų ministro 
pareigas ėjęs Naji Sabri Hadithi tre-

name New York viešbučių. 
Pranešime teigta, jog JAV žval

gybos agentai mano, jog Sabri Ha
dithi neabejotinai žinojo, kad par-

čiadienį paneigė pranešimą, esą jis duoda informaciją CZV 
teikė Centrinei žvalgybos valdybai Tačiau vartodamas nuverstajam 
(CZV) informacijos apie nuverstojo režimui būdingą retoriką, Sabri Ha-
režimo tu rė tus masinio naikinimo 
ginklus. 

„Amerikiečių kanalo NBC pa
teikta informacija yra melas, visiš
kai sufabrikuota ir nepagrįsta, — 
naujienų agen tū ra i AFP telefonu 
duotame interviu tvirtino Sabri Ha
dithi. Tai buvo pirmasis viešas jo pa-

dithi pavadino pranešimą „beviltiš
ku bandymu pakenkti reputacijai tų 
Irako vadovų, kurie garbingai ir drą
siai priešinosi anglų, amerikiečių ir 
sionistų planui įsiveržti į Iraką". 

Pasak jo, NBC pranešimas pasi
rodė po to, kai „žlugo kelerių metų 
JAV administracijos bandymai įti-

sisakymas nuo 2003 metų, kai Jung- kinti Irako civilius ar karinius parei-
tinių Valstijų vadovaujamos pajėgos gūnus išduoti savo šalį". 
įsiveržė į Iraką. — Panašu, kad po Sabri Hadithi pasmerkė kanalą 
melagystės apie masinio naikinimo NBC ir apkaltino jį „paskelbus Ame-
ginklus, kurių nėra, ir tar iamus ry- rikos administracijos melą, taip sie-
šius su 'ai Qaeda' šiuo nauju melu kiant propaguoti kolonijinę Irako 
siekiama suteikti dar vieną suklas- okupaciją ir apgauti amerikiečius". 
totą dingstį pateisinti amžiaus nusi
kaltimą — įsiveržimą į Iraką". 

Televizijos kanalas NBC pirma
dienį pranešė, kad Sabri Hadithi 

„Prieš kelias savaites šantažą 
primenančia maniera amerikiečių 
kanalas manęs paprašė interviu. Aš 
apgailestaudamas pasakiau, kad ne-

šnipinėjo CZV naudai ir perdavė in- galiu jo duoti ir atsisakiau priimti jų 
formacijos apie Saddam Hussein ta- korespondentą", — teigė Sabri Hadi-
riamai turė tą ginklavimosi progra- thi. 
mą mainais už 100,000 dolerių atly- Buvęs Irako UR ministras tvirti-

EUROPA 

TALINAS 
Naujuoju Estijos par lamento 

pirmininku per eilinius valdybos 
rinkimus tapo centristas Toom Va-
rek. Per slaptą balsavimą 58-erių T. 
Varek kandidatūrai pritarė 54 depu
tatai. Opozicijos kandidatas, Tėvy
nės Sąjungos narys Peeter Tulvistvv 
per balsavimą gavo 41 balsą. Balsa
vime dalyvavo 95 iš 101 deputato. T. 
Varek dirbo tarybinio ūkio „Lulla-
aru" direktoriumi, vadovavo kolū
kiui „Viru", buvo alaus daryklos 
„Viru Olu" vykdomasis direktorius. 
Nuo 1996 iki 1999 metų T. Varek bu
vo Rakvere meras. 1999 metais, po 
to ir 2003 metais buvo išrinktas į Es
tijos parlamentą. 2003 metais t rum
pą laiką buvo vidaus reikalų minis
tru Siim Kalias vyriausybėje. 

ŽENEVA 
Washington ir Briuselis pasira

šė susitarimą dėl Europos Sąjungos 
(ES) plėtros poveikio prekybai kom
pensavimo. Pasak JAV misijos Pa
saulio prekybos organizacijoje 
(PPO), šis susitarimas yra būdas 
„kompensuoti" JAV pokyčius, ku
riuos nulėmė dešimties valstybių 
įstojimas į ES 2004 metų gegužės 
mėnesį. ES plėtra pakenkė prekybi
niams JAV ryšiams su šiomis šali
mis, įskaitant Lenkiją, Vengriją ir 
Čekiją, nes Briuselis visoje ES taiko 
bendras prekybos taisykles. „Sis su
sitarimas patvirtina teises, kurios 
mums yra suteiktos pagal PPO tai
sykles", — pareiškė JAV prekybos 
atstovas Rob Portman. Sis susitari
mas leis sumažinti kai kuriuos že
mės ūkio ir pramonės muitų tarifus, 
taip kompensuojant tam tikrų tarifų 
padidėjimą po ES plėtros. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko vis dar viliasi, jog „oranži
nės revoliucijos" šalininkai susivie
nys ir naujajame parlamente bus su
daryta demokratinė koalicija, bet 
netiki, kad ankstesnei valdžiai pa
vyks laimėti rinkimus. V. Juščenko 

sakė turįs pakankamai įgaliojimų, 
kad neleistų ateiti į valdžią vyriau
sybei, neatitinkančiai šalies porei
kių. Pagal naujos redakcijos Konsti
tuciją, naujos sudėties parlamentas, 
išrinktas per rinkimus kovo 26 die
ną, turi suformuoti daugumą, kuri 
gaus teisę pasiūlyti ministro pirmi
ninko kandidatūrą ir sudaryti vy
riausybę. V. Juščenko sakė, kad jis 
turi teisę patvirtinti arba atmesti 
parlamento pasiūlytą ministro pir
mininko kandidatūrą. 

BELGRADAS 
Serbijos teismas paprašė polici

jos vėl išduoti Slobodan Miloševič 
našlės arešto leidimą, kuris buvo lai
kinai atšauktas, kad ji galėtų daly
vauti praėjusį savaitgalį įvykusiose 
vyro laidotuvėse. Mira Markovič, 
kuri pastaruosius trejus metus gy
vena Rusijoje, nei S. Miloševič laido
tuvėse, nei ketvirtadienio teismo po
sėdyje nepasirodė. Ji 2003-aisiais 
buvo apkaltinta dėl piktnaudžiavi
mo įgaliojimais siekiant gauti butą 
šeimos auklei. 

AZIJA 

DELHI 
Indijos valdančiosios Kongreso 

partijos vadovė Sonia Gandhi po 
opozicijos pareiškimų, kad ji dirbda
ma apmokamą darbą kituose pos
tuose pažeidė parlamentarams tai
komas taisykles, atsistatydino iš 
parlamento. S. Gandhi taip pat pasi
traukia iš vyriausybės Nacionalinės 
patariamosios tarybos pirmininkės 
posto. Dešiniosios pakraipos oponen
tai kaltino S. Ghandi tuo, kad dirb
dama abiejose vietose ji pažeidžianti 
parlamento taisykles. 

KABULAS 
Po Vakarų kritikos antplūdžio 

dėl vyro, kuriam už atsivertimą į 
krikščionybę gresia mirties bausmė, 
Afganistano Aukščiausiasis Teismas 
pranešė mėginantis rasti „gerą 
sprendimą". Į konfliktą dėl afganų 
krikščionio Abdul Rahman įsitraukė 
ir JAV prezidentas George W. Bush. 
Už šią bylą atsakingas teisėjas An-
sarullah Mawlavizada teigė, kad 
teismas mėgina įtikinti A. Rahman 
vėl tapti musulmonu. „Tačiau jeigu 
jis neatsivers atgal į islamą, jam bus 
paskirta mirties bausmė, kaip nu
mato šariatas", — sakė teisėjas. 

gį. Minėtasis susitikimas tarpinin
kaujant prancūzams esą įvyko vie

no susisieksiąs su savo advokatais ir 
bandysiąs bylinėtis su NBC. 
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JAUNIMAS DOMISI PILIETINE SAVIUGDA 
PAULIUS PEMIKIS 

Vasario 24 d., per Estijos Ne
priklausomybės 88-ąsias metines, 
Jonavos Savanorių pajėgų būstinės 
salėje įvyko Edmundo Simanaičio 
knygų „Privalome išlikti stiprūs" ir 
„Taurosta teka į Nerį" aptarimas. 
Renginyje dalyvavo knygų redakto
rius ir dailininkas, autoriaus sūnus 
Darius Simanaitis, Lietuvos kariuo
menės atsargos pulkininkas Stasys 
Levulis, kurį laiką ėjęs Lietuvos 
šaulių sąjungos vado pavaduotojo 
pareigas, Jonavos savivaldybės švie
timo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėja Vitalija Jagelavičienė, Jona
vos Senamiesčio gimnazijos istorijos 

"mokytoja Genutė Vajauskienė, taip 
pat knygų autorius su žmona Gra
žina. Renginį išradingai vedė Jona
vos savivaldybės darbuotoja, edu
kologijos magistrė Gražina Mra-

zauskienė. 
Renginyje dalyvavo Jonavos 

Justino Vareikio 11-os kuopos jau
nieji šauliai, vadovaujami kuopos 
vado pavaduotojo Manigirdo Rimke
vičiaus ir Senamiesčio gimnazijos 
vyresniųjų klasių moksleiviai. Mat, 
renginio organizatoriai pasiūlė ap
tarti knygas ne tituluotiems litera
tūrologams ar profesionaliems lite
ratūros kritikams, o jauniems bręs
tantiems atsikūrusios valstybės pi
liečiams, išgirsti jų požiūrį į gvilde
namas problemas. Jaunuoliai suti
ko, mokytojai ir vadai pritarė. 

Pirmoji knyga, pasak autoriaus, 
nepretenduoja į visapusišką šau-
liškumo idėjų aptarimą. Joje rašoma 
apie jaunojo šaulio, apskritai — 
jaunuolio, pasirengimą atlikti kon
stitucinę prievolę — karo tarnybą, 
apie tarnybos pradžią DLE Jonušo 
Radvilos Mokomajame pulke. 

jaunimas atl ieka prag ra m a E Simanaičio dviejų knygų sutiktuvėse Jonavoje. 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
rjmj • - . First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

WA-| » * • • STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

SIŪLO DARBĄ 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have val id proof 

to vvork in the United States. 
Mušt speak English & dr iv ing a plūs. 
Come et go or five-in. Also need exp. 

Baby/chi ld care vvorkers. 
CalIvViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

Edmundas Simanaitis (antras iš kairės) jo dviejų knygų sutiktuvėse. 

M. Rimkevičius daugiausia dė
mesio skyrė jaunuolių fiziniam 
pasirengimui, sveikai gyvensenai ir 
nusiteikimui pasirengti įveikti 
šauktinio-naujoko kelyje pasitai
kančius sunkumus. 

Jaunųjų šaulių skyriaus vadas 
Mindaugas Švoba nagrinėjo naujokų 
tarnybinius santykius su tiesiogine 
vadovybe — grandiniu, seržantu. 
Turėjo progą pasidalinti ir savo 
asmenine patirtimi. Vadas turi pats 
rodyti pavyzdį kaip reikia atlikti 
užduotį ir būti pasirengęs taktiškai 
padėti jaunuoliams. 

Jaunasis šaulys Povilas Ču-
kauskas nagrinėjo opią ir aktualią 
temą — simbolių reikšmę ir pagarbą 
jiems: herbui, himnui, valstybės ir 
dalinio vėliavoms, taip pat kariuo
menės tradicijoms. 

Vyresnių klasių gimnazistai 
Jūratė Mikelaitytė, Marius Lisaus
kas ir Giedrius Kvieska ėmėsi temų 
gvildentų publicistikos straipsniuo
se iš knygos „Taurosta teka į Nerį". 
Taurosta — nedidutis kairysis Ne
ries intakas. Šio upelio vardu buvo 
pavadintas Jonavos krašto sąjū
dininkų leistas laikraštis. Autoriaus 
norėta simboliškai pasakyti, kad 
kaip Taurostos vandenys patekę 
Nerin plaukia į Nemuną, Kuršma
res, Baltijos jūrą, taip atgimusios 
Lietuvos ekonomika, teisė, kultūra 
nuosekliai įsilieja į Europos Sąjun
gos tautų šeimą. Jaunieji pranešėjai 
kalbėdami nevengė ir tiesių prob
leminių kausimų knygos autoriui. 

Knygos redaktorius D. Sima
naitis pasidalijo savo prisiminimais 
iš tarnybos sovietų armijoje ir paly
ginimais su dabartimi. Beje, į pas
tarąją tarnybą jis buvo išvežtas kaip 
tik iš šio pastato, kuriame soviet
mečiu buvo įsikūręs karinis komi
sariatas. 

Ats. pik. S. Levulis, kurio po
kalbiai su autoriumi tapo knygos 
leitmotyvu, pateikė įdomių karinės 
pedagogikos pavyzdžių iš Mokomojo 
pulko gyvenimo. Jaunimas aktyviai 
domėjosi didelę patirtį turinčio ka
rininko pasakojimais ne tik iš 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

ta 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENOER 

jaunųjų karių gyvenimo, bet ir paly
ginimais su kitų demokratinių šalių 
analogiška patirtimi. Pasibaigus 
renginio programai dar kurį laiką 
vyko gyvas keitimasis nuomonėmis 
su ats. pik. S. Levuliu. Savivaldybės 
darbuotoja, skyriaus vedėja V. Ja
gelavičienė pasveikino renginio 
aktyvistus, palinkėjo jiems geros 
kūrybinės kloties. 

Meninę programos dalį puikiai 
atliko Senamiesčio gimnazijos auk
lėtiniai: gitaristai Erikas Vaikš-
noras, Marius Staugaitis ir daino-
rėlės: Monika Juškevičiūtė, Vikto
rija Molotokaitė ir Justina Kula-
kauskaitė. Knygų autorius E. Si
manaitis aktyviausiems renginio 
programos atlikėjams įteikė padė
kos lakštus. 

Pora pastabų iš šalies. Jeigu su 
mokytoja atvykę gimnazistai jautėsi 
pasitikintys savo jėgomis ir nevengė 
rodyti iniciatyvos, tai jaunieji šau
liai pavyzdinga drausme, tvarkin
gomis ir karinėmis uniformomis bei 
elgesiu darė labai malonų įspūdį, 
tačiau jautėsi ne taip drąsiai ir 
pasitikinčiai. Galbūt Čia turėjo įta
kos nedidelis poros metų amžiaus 
skirtumas tarp vienos ir kitos gru
pės jaunuolių, gal prie abitūros artė
jančių jaunuolių didesnis išprusi
mas, gal?... Tačiau jie neturėjo nė 
vieno suaugusio vadovo. Verta paci
tuoti iš knygos „Privalome išlikti 
stiprūs" ats. pi. S. Levulio žodžius: 
„Užsienio šalių ir Mokomojo pulko 
patirtis rodo, kad išmokyti karybos 
pilnametį jaunuolį galima. Tačiau 
mokykla turėtų rūpintis patriotiniu, 
pilietiniu moksleivių auklėjimu". 
Savaime iškyla klausimas — kodėl 
su jaunaisiais šauliais nesirado nė 
vieno mokytojo — autoritetingo 
vadovo, taip pat vilkinčio šaulišką 
uniformą ir puoselėjančio šaulystės 
idėjas? Man pasirodė, kad, būtent, 
tokio vado Jonavos jauniesiems šau
liams labiausiai trūksta. Šis taria
mas trūkumas nesunkiai pašalina
mas — juk optimizmas būdingas 
tiek šauliams, tiek ir pedagogų kor
pusui. 

Čia vieta Jfistj 
skelbimui! 

S k e l b i a n t i s k y r i a u s 
t « t . 1 - 7 7 3 - S S 5 - 9 S O O 
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PASAULIO ENERGETINIAI POREIKIAI AUGA, 
O IŠTEKLIAI NEDIDĖJA 

Stuburo ir skausmo Mgos rdies ligos 

Atkelta iš 3 psl. 
O dujos vienu vamzdžiu teka iš 

vieno tiekėjo. Ir tada konkursas 
atrodo taip: laisvasis vartotojas, 
sakykim, „Kauno energija" ar „Vil
niaus energija", perka konkurso ke
liu, o konkurse dalyvauja tik vienas 
tiekėjas. Kiek jis nori, tiek ir pasi
ima. Tarpininkas kartais gauna 30 
proc. ir didesnį pelną. O gautine 
kainą vis tiek sumoka vartotojas. 
Jam brangsta šiluma, dujos, elektra. 

— Kokia Tėvynės sąjungos 
pozicija šiame ginče? 

— Teisiųjų čia nėra. Šioje padė
tyje mūsų pozicija turėtų būti už re
guliuojamą kainą, bet dujų rinkoje 
Lietuva yra „Gazprom" įkaitė, t.y. jai 
nėra pasirinkimo. Už kiek monopo
listas parduoda, už tiek ir tenka 
pirkti. Jeigu „Gazprom" parduoda 
mums pigiau, kyla klausimas, kodėl? 
Iš geros širdies? Ne. Visi gerai žino 
— nemokamas sūris tiktai spąstuo
se. Mes mokėsim tokią kainą, kokią 
nustato rinka. Jeigu šiandien tarpi
ninkas gauna pigiau, vadinasi, mes 
tuos pinigus sumokam kitoje vietoje. 
Priešingu atveju bus kaip Ukrainai. 

— Bet ar Rusija nerizikavo 
spausdama Ukrainą, — išgąsdi
no Europą ir pasaulį, kuris ėmė 
sparčiau ieškoti alternatyvų? 

— Būtų smagu, jeigu taip būtų, 
bet žinome, kad Rusija turi trečdalį 
visų psaulio dujų atsargų ir dar žval
go naujus telkinius, o „Gazprom" dar 
nupirko du telkinius prie Venesue
los. Rusija koncentruoja pasaulio 
energetinius išteklius. Sunku pa
bėgti nuo Rusijos, jeigu nesukuri 
alternatyvos. 

— Atrodo, Europa krūpte
lėjo, išgirdusi dujų vamzdžio 
Baltijos dugnu, aplenkiant Bal
tijos valstybes, istoriją. Ar kas 
nors pasikeitė po pirmųjų pa
reiškimų? 

— Europa irgi pradeda suprasti, 
kad Rusija žaidžia su Europa taip 
pat, kaip žaidžia su trimis Baltijos 
valstybėmis. Jos visada turėjo skir
tingas sąlygas. Jeigu mums dujas 
parduos pigiau, tai latviams ar 
estams brangiau, kad mes tar
pusavyje neturėtume bendros strate
gijos ir bandytume išsaugoti savo 
privilegijas. Lygiai tą patį jie daro su 
Europa. Skirtingoms šalims jie nus
tato skirtingas sąlygas. Tokiu būdu 
ją skaldo. Dabar vokiečiai turės 
mikromonopolį — dujas be jokio 
tranzito ir net patys jas pardavinės. 
Europa pamatė pavojų. Dabar svars
tomas bendros energetikos strategi
jos būtinumas. Net jeigu ištekliai 
bus iš Rusijos, ji turės skaitytis su 
tokiu stambiu partneriu kaip ES, 
nes Rusija savo išteklius turi 
kažkam parduoti. Kai būsim vienin

gi, nusistovės logiškos rinkos kainos. 
— Pastaruoju metu atsinau

jino kalbos apie „Mažeikių naf
tos" pirkimą. Kas nauja šiame 
fronte? 

— Man neaiški šio proceso per
spektyva. Lietuvos vyriausybė ža
dėjo iš jo uždirbti, bet, mano 
nuomone, uždirbti niekaip negali. 
Geriausiu atveju mes galima par
duoti už tiek, už kiek nupirksim. 
Turime tik vieną galimybę — 
pasirinkti pirkėją. Kriterijų mes irgi 
nežinome — kas dabartinei Vyriau
sybei yra geras pirkėjas: ar jis turi 
turėti savo naftos išteklius, ar dar 
ką... Niekas neįvardijo. Ir proceso 
skaidrumu bei pelningumu netikiu. 
Yra keli besivaržantys dėl „Mažeikių 
naftos", bet jie vienaip ar kitaip susi
ję su Rusija, nes nafta ateis arba iš 
Rusijos, arba per Rusiją. Kaip viskas 
baigsis, spėlioti nesiimu, bet, ma
tant, kad naftos biznis atiduodamas 
į „Gazprom" rankas, aišku, kad tai 
bus V. Putin lojali kompanija. Kaip 
mes besisuktume, rusai neleis elgtis 
kitaip. 

— Eina fantastiškas gandas, 
kad galima apeiti Rusiją pietų 
jūromis ir naftos vamzdi atsi
vesti iš Kazachijos. Ar ši pasaka 
turi bent kiek realaus pagrindo? 

— Kazachai turi naftos ir toks 
alternatyvus naftotiekis yra gali
mas, bet yra galimybė patekti ir 
dabartiniais naftotiekiais. Kazachai 
netgi turėtų galimybę naftą atiduoti 
savo regione vakarietiškoms kom
panijoms ir atsiimti norvegišką naf
tą europinėje dalyje. Teorinę galimy
bę aprūpinti „Mažeikių naftą" ka
zachai turi. Bet ir ši kompanija 
mažesniais ar didesniais ryšiais bus 
susaistyta su Rusijai lojalia struk
tūra. Ji nebus savarankiška ir prie
šiška rusiškajai energetikai. Rusija 
visada turės galingesnius svertus 
daryti įtaką kazachams negu mes. 

Taigi, nesu optimistas, bet nesu 
ir pesimistas, nes mums ne tiek 
svarbu, kaip dirba „Mažeikių nafta". 
Žinoma, gerai, kai dirba daug, nes 
tuomet daug moka mokesčių į biud
žetą. Svarbiausia, kad Lietuvos var
totojas būtų aprūpinamas degalais. 
Kaip tokį klausimą sprendė vokie
čiai? Jie liberalizavo importo tvarką 
ir turi kelis šimtus nafto produktų 
importuotojų. Jeigu Lietuva turės 
dešimtis tiekėjų, taip lengvai jai 
blokados nesurengsi. Jurgis Razma 
yra pateikęs įstatymo projektą, 
lengvinantį smulkiųjų importuotojų 
veiklą. Tai realus būdas, mažinant 
politinio šantažo galimybes ir naudo
jantis naftos korta. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

Iš vandentiekio — alus 
Viena moteris manė atsidūrusi 

rojuje, kai jos bute Norvegijos 
vakaruose iš vandentiekio čiaupų 
pradėjo tekėti alus. „Norėdama 
išplauti kelis peilius ir šakutes 
atsukau čiaupą ir pasipylė alus. 
Manėme, kad atsidūrėme rojuje" — 
sakė Haldis Gundersen, gyvenanti 
Kristiansunde. Norvegijoje alaus 
kainos yra vienos didžiausios 
pasaulyje. Bare 0.4 litro alaus kai
nuoja apie 26 litus. H. Gundersen 

sakė paragavusi alaus, bet jo skonis 
buvo keistokas, be to, jis neputojo. 

Paaiškėjo, kad tame pačiame 
pastate dviem aukštais žemiau 
įsikūrusiame bare vienas darbuoto
jas, šeštadienio vakarą prijunginėjęs 
naują alaus statinę, sumaišė vamz
džius ir prijungė statinę prie van
dentiekio linijos. Tuo tarpu baro 
alaus kraneliais pradėjo tekėti van
duo. 

BNS 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-Š1FOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

mmmmmm • •••mm 

„DRAUGAS informuoja, „DRAUGAS formuoja; 

„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
* * * * * * * 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

Įvairios sporto žinios 

IR LIETUVIAI DALYVAUJA 
KOVO PAKVAIŠIME" 

/ / 

Kaip ir kiekvienais metais, šie
met kovo mėnesj JAV vyksta bai
giamosios moksleivių ir studentų 
varžybos, kuriomis oficialiai baigia
si mėgėjų krepšinio sezonas šiame 
krašte. Šis fenomenas Amerikoje 
vadinamas „March Madness" pava
dinimu, kas lietuviškai reikštų „kovo 
pakvaišimu". 

Šiame „pakvaišime" aktyviai 
dalyvauja ir nemažai lietuvių krep
šininkų, atvykusių iš Lietuvos (šiek 
tiek yra ir Amerikoje gimusių), ku
rių pavardes matome amerikiečių 
spaudoje bei juos pačius stebime 
televizorių ekranuose. 

Turbūt ne vienas matėme tele
vizijoje Lauryną Mikalauską, žai
džiantį Virginia univ. „Cavaliers" 
krepšinio komandoje, kuris pasiekė 
svarbių pergalių, o pats Laurynas 
gana gerai užsirekomendavo. 

Taip pat televizorių ekranuose 
ne kartą matėme ir Antaną Kava
liauską iš Texas A & M universiteto, 
kurio „Aggies" pavadinimu pasivadi
nusi komanda pateko į NCAA stu
dentų baigminio turnyro antrąjį ratą 
ir jame pralaimėjo tik 1 taško skirtu
mu. Šio lietuvio atstovaujama ko
manda pirmame rate netikėtai įvei
kė stiprią Siracouse univ. komandą 
66:58 ir tik praėjusį šeštadienį 
paskutinėse sekundėse patyrė 57:58 
nesėkmę prieš LSA. Per šias rung
tynes startiniame penketuke žaidęs 
A. Kavaliauskas, komandai uždirbo 
12 taškų, atliko 4 sėkmingus per
davimus, atkovojo 6 kamuolius. 

Beje, vilnietis Antanas gimė 
1984 m. Jis anksčiau žaidė Barton 

County Community College, o dabar 
yra vienas iš geriausių Texas, A & M 
universiteto rinktinės narių. Jo 
biografijoje žymima, kad Antanas 
2005 metais atstovavo Lietuvos jau
nių komandai, kuri pasaulio pir
menybėse (žaidėjų 21 m. ir jaunes
nių grupėje) Argentinoje tapo čempi
onais. Lietuviai tada finale įveikė 
Graikiją (65:63), o A. Kavaliauskas 
pelnė 9 tšk. 

Reikia pažymėti, kad NCAA pir
mojo diviziono pirmenybėse be 
pralaimėjimo eina Duke univ. ko
manda, kurios sudėtyje yra lietuvis 
Martynas Pocius. Kadangi jis yra 
pirmametis žaidėjas, tad jo aikštelė
je nebematome. Tačiau jis, kaip 
teigiama, jau kitą sezoną bus vienas 
iš aktyvių Duke universiteto žaidėjų. 
Duke univ. šiemet pranašaujamas 
patekimas į baigusių ketvertuką, 
kuris rungtyniaus balandžio 1-3 d. 
Indianapolis, IN. 

Gaila, kad šiemet šiame baigia
majame ketvertuke nematysime 
Illinois universiteto rinktinės, kuri 
netikėtai iškrito antrame rate. Čia 
taip pat nebus ir praėjusių metų 
NCAA čempionų — North Carolinos 
univ. komandos, kuri taip pat 
antrame rate buvo priversta nusi
leisti prieš mažai vilčių laimėti 
turėjusią George Mason universi
teto komandą. 

Šį ketvirtadienį ir penktadienį 
vyks trečiojo rato rungtynės, kurios į 
čempionus pretenduojančių komandų 
skaičių sumažins iki aštuonių. 

Edvardas Šulaitis 

http://www.illinoispain.com
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PRISIMINTAS VISUOMENININKAS IR IŠRADĖJAS 
KOSTAS DOČKUS 

Dviejų metų mirties 
sukaktis • 

Cicero lietuviai dar gerai prisi
mena jų tarpe net 55 metus gyvenusį 
tautietį Kostą Dočkų. Amžinybėn šis 
gabus ir darbštus vyras iškeliavo 
2004 m. kovo 12 d. Šiemet kovo 12 
dieną jis buvo prisimintas ir pagerb
tas „Pierre's" pobūvių salėje, Ber-
wyn, IL. 

Ten susirinko per šimtą K. Doč
kaus giminių, draugų bei pažįstamų, 
kurie gerai prisimena šį, 1916 m. 
Šeduvos apylinkėse gimusį ir ilgą 
laiką Čikagos pašonėje gyvenusį, ir 
dirbusį tautietį. Kadangi K. Dočkus 
buvo vienas iš tų, kurie nenorėdavo, 
kad jo pavardė ir nuotraukos dažnai 
rodytųsi spaudoje, tai kitur gyve
nantieji lietuviai, be abejo, apie jį 

nedaug girdėjo. Jis buvo vienas iš tų 
žmonių, kurie daug dirbo, o mažai 
kalbėjo. 

Ir šiandien dažnas Cicero gyven
tojų, net ir tie, kurie jį gerai pažino
jo nebuvo girdėję apie jo išradimus, 
kurie yra užpatentuoti. O tokių 
patentų yra net 19. Apie tai pobūvy
je papasakojo dr. Petras Vytenis 
Kisielius. 

Prisiminimai apie dėdę 

Pagrindiniu kalbėtoju šiame 
prisiminimo renginyje buvo dr. 
Petras Vytenis Kisielius, kurio ma
ma buvo mirusiojo žmonos Jadzės 
(nuo mirties jau praėjo dešimtmetis) 
sesuo. Kalbėtojas pabrėžė, kadangi 
Dočkus vaikų neturėjo, tad jį ir 
sesutę Jolitą (dabar — dr. Naru-

Kostas ir Jadzė Dočkai 

tienę) mylėjo kaip savus. 
„Su dėde vasarodavome Union 

Pier, Michigan. „Mildos" vasarvietė
je. Jis buvo tas, kuris išmokė mane 
žaisti šaškėmis, tas, kuris būnant 4-
ame skyriuje padėjo man pastatyti 
elektrinį motorą. Pagaliau jis buvo 
tas, kuris išmokė užmauti slieką ant 
kabliuko ir su kuriuo praleisdavau 
ne vienas atostogas gaudydamas 
lydekas ir ešerius" — pasakojo dr. 
Petras. 

Kalbėtojas išvardjio nemaža 
kitų ir dalykų, kuriuos dėdė Kostas 
jį išmokė ir pabrėžė, jog jis buvo 
labai svarbus žmogus giminystės 
ryšių palaikyme „Mes jo ir jo kilnios 
dvasios niekada neužmiršime ir jo 
labai pasigendame", — akcentavo 
dr. P. V. Kisielius. 

K. Dočkaus patentai 

Čia buvo išskaičiuoti ir K. Doč
kaus pasiekimai moksle ir savo pro
fesijoje, kurią užsirekomendavo kaip 
neeilinis išradėjas. Atvykęs į Cicero 
ir pradėjęs dirbti fabrike paprastu 
darbininku, vėliau jis savo žmonos 
Jadzės paskatintas (ji suteikė gali
mybę jam studijuoti) įsigijo du moks
linius laipsnius. 

Baigęs mokslus pradėjo dirbti 
„Borg-Warner" korporacijos Tyrimų 
centre. Ten jis 1963 m. išrado ir ap
gynė savo pirmą patentą, o kitais me
tais — antrąjį. Tai buvo išradimas 
šaldymo sistemoms ir jų pritaikymas 
automobilių radiatorių gamybai me
talurgijos pramonėje. Jis buvo nepa
prastai išradingas ir per savo gyve
nimą išrado ir apgynė iš viso net 19 
patentų. Dėl vieno jo patentų buvo 
pastatytas didelis fabrikas Toronto 
(Kanada). Vėliau dar 2, o iki šian
dien jau veikia 9 fabrikai, kuriuose 
dirba 20,000 darbininkų ir neša kor
poracijai didžiulį pelną. Viename iš 
tų fabrikų įrengtas kambarys, pa
vadintas K. Dočkaus vardu. 

Net ir išėjus į pensiją, jis liko tos 
korporacijos konsultantu, dažnai 
skrisdavo į Toronto, spręsti didelio 
fabriko (cheminės gamybos) prob
lemų. 

K. Dočkaus 
visuomeninė veikla 

Kosto Dočkaus visuomeninę 
veiklą apibūdino jo buvęs bendra
darbis — Bronius Nainys, kuris kar
tu dirbo Lietuvių Bendruomenės 
įvairaus lygio valdybose. Jis nušvie-

Dr. Petras Vytenis Kisielius 
E. Šulaičio nuotr. 

tė K Dočkaus būdą ir norą dirbti 
bendram tikslui. B. Nainys kalbėjo 
„iš širdies" — be užrašų, kartais 
jausmingai nušviesdamas bendravi
mo su amžinybėn iškeliavusiojo 
aplinkybes. 

Kun. dr. K. Trimako 
prasminga invokacija 

Prieš pradedant vaišes, pras
mingą invokacija sukalbėjo kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Dvasiškis pažy
mėjęs, kad viskam yra laikas („Lai
kas ateiti į gyvenimą, ir laikas — 
išeiti"), sakė: „Į viską Kostas žiūrėjo 
su šypsena, kuri buvojo veide, o kar
tais vien — paslėpta viduje. Ir iš 
visko jis sėmėsi išminties..." 

Prisimenant K. Dočkų nepa
miršta buvo ir muzika. Ja susirinku
sius pradžiugino du jaunieji Kisielių 
šeimos atstovai: Mantas (10 m.) ir 
Žarutė (13 m.). Jie pradžioje atski
rai, o vėliau kartu sugrojo po vieną 
kūrinį smuiku. 

Salėje ant vieno stalo buvo padė
tos kelios nuotraukos: Kosto Doč
kaus, ir jo kartu su žmona Jadze. 
Šalia buvo ir įvairiaspalvių gėlių 
puokštė, primindama tikrai neeili
nius Cicero lietuvių telkinio tau
tiečius. Jadzė ir Kostas Dočkai gali 
būti sektinais pavyzdžiais daugeliui 
iš mūsų! 

Gaila, kad šiandien ciceriečiai 
negali sutikti mielo, besišypsančio 
tautiečio K. Dočkaus, bet jo darbai ir 
jo dvasia liks amžinai. 

Edvardas Šulaitis 

STANLEY BALZEKAS WAY 
Kovo 22 d. 65-oji gatvė Čikagoje, 

šalia kurios įsikūręs visiems lietu
viams žinomas Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus, buvo pavadinta 
Stanley Balzekas Way vardu. Tai 
jau trečioji gatvė Čikagoje ir jos 
apylinkėse, kai jų pavadinimas su-
siejas su Lietuva. Gatvė, kurioje 
stovi Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia pavadinta Lit-
huanian Plaza Ct., Jau senokai 
viena Bridgeport gatvių turi Litua-
nica Ave. pavadinimą. 

65-oji gatvė Stanley Balzekas 
Way vardu pavadinta neatsitiktinai. 
Šios ir Pulaski Rd. gatvių sankryžo

je įsikūręs muziejus, kuris šiemet 
švęs savo 40-ąsias metines. Šiuo me
tu muziejus, sukaupęs daugybę lie
tuviškų eksponatų tarsi atgijo. Kas 
savaitę čia vyksta įvairiausi rengi
niai, užsiėmimai, parodos, literatū
riniai vakarai. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus su Lietuva, jos menu, 
papročiais supažindina ne tik lietu
vius, lituanistinių mokyklų moki
nius, bet ir amerikiečių visuomenę. 
Tad muziejaus įkūrėjo vardu pava
dinta gatvė — gražus įkūrėjo ir visų 
muziejaus darbuotojų pagerbimas. 

Laima Ap;ina\ incnc 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
6500 S. Puiaiki Rd.. Chkago IL 60629 Tel 773 582 6500 

Stanley Balzekas, )r . laiko lentelę su nauju gatvės pavadinimu 



DRAUGAS, 2006 m. kovo 24 d., penktadienis 11 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje garbės nariui 

A t A 
Ambasadoriui 

ANICETUI SIMUČIUI 

mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jo sūnui, 
dukrai ir jų šeimoms. 

SLA vykdomoji valdyba 
pirm. Kęstutis K. Miklas 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komiteto š. m. pirmoji paramos 

siunta našlaičiams Lietuvoje 
Asmenys ar organizacijos vieno 

našlaičio paramai metams paprastai 
aukoja 150 dol., kurie yra „Lietuvos 
Našlaičių globos" (LNG) komiteto 3 
kartus metuose persiunčiami į Lie
tuvą, po 50 dol., kiekvieną kartą 
vienam našlaičiui. 

Yra aukojančių ir daugiau, negu 
150 dol. ir tai persiunčiama kaip 
papildoma parama ar dovana. 

LNG komitetas, kuriam vado
vauja pirm. Juozas Polikaitis, yra la
bai dėkingas visiems geraširdžiams 
aukotojams, savo auka palengvinan
tiems tų vaikų gyvenimą Lietuvoje. 

Lietuvoje LNG komitetas turi 
septynis įgaliotinius su kuriais pirm. 
Juozas Polikaitis palaiko ryšius ir 
kuriems siunčiami jų sąrašuose 
esantiems našlaičiams pinigai. Juos 
skirsto įgaliotiniai. 

Š. m. vasario mėn. paramos 
siuntimo sąrašas atrodo taip: 

Gražinai Landsbergienei -
14,000 dol. (275 vaikai po 50 dol. ir 
dar 350 dol. papildomos paramos). 

Dr. Reginai Švobienei - 22,430 
dol. (414 vaikai po 50 dol. ir 1730 dol. 
papildomos paramos). 

Ses. Jūratei - 1,100 dol. (21 
vaikas po 50 dol. ir 50 dol. papildo
mos paramos)." 

Vidai Beliūnaitei - 1,750 dol. (31 
vaikas po 50 dol. ir 200 dol. papildo
mos paramos). 

Kun. A. Baniuliui - 150 dol. (3 
vaikai po 50 dol.) 

Kun. R. Ramašauskui - 150 dol. 
(3 vaikai po 50 dol.) 

Kun. L. Dambrauskui - 675 dol. 
(13 vaikų po 50 dol. ir 25 dol. papil
domos paramos). 

Iš viso pasiųsta 40,355 dol. 760 

vaikams 
Našlaičių sąrašai prieš kiekvie

ną siuntimą yra patikrinami ir iš jų 
išbraukiami vaikai, sulaukę 18 m. 
Bet yra aukotojų, kurie ir toliau nori 
remti tuos vaikus, ir LNG komitetas 
jų aukas persiunčia tiems, kuriems 
jos yra skirtos. 

LNG komiteto įgaliotiniai Lietu
voje atsiunčia pirmininkui ataskaitą 
ir praneša apie pasikeitimus, pvz., 
vaikas buvo perkeltas į „Vaiko glo
bos namus". 

LNG komiteto nariai stengiasi 
rūpestingai atlikti savo pareigas. 
Didžiausią atsakomybę ir darbo 
naštą neša pirm. Juozas Polikaitis ir 
vicepirm. Dana Bažienė, kuri skirs
to vaikus rėmėjams. Jie peržiūri 
sąrašus, susirašinėja ir kalbasi tele
fonais su rėmėjais bei globėjais 
įvairiais reikalais. Daug dirba ir 
iždininkas Albinas Smolinskas, ypač 
iždo sekretorė Angelė Lawler-Kate-
lytė. Daug darbo turi ir Silvija 
Aleksiūnienė, rašydama padėkas ir 
teikdama papildomą informaciją 
apie našlaičius. Alina Vaidašienė 
informacinę medžiagą suskirsto į 
tam skirtus aplankalus (bylas -
„files"). Apie LNG komitetą rašo 
Aldona Šmulkštienė, našlaičių sti
pendijomis rūpinasi Gražina Liau-
taud. Yra dvi labai darbščios ryši
ninkės JAV - Jeanne Dorr ir Teresė 
Landsbergienė, kurios daug laiko ir 
pastangų aukoja Lietuvos našlaičių 
reikalams. 

LNG komitetas dar kartą nuo
širdžiai dėkoja už aukas visiems 
aukotojams! 

Aldona Šmulkštienė 

GREITKELIU VAŽIAVO ATBULINE EIGA 
Policija vieną australą apkaltino 

„važiavus atbuline eiga daugiau nei 
būtina" — šis vairuotojas vienu 
judriausiu šalies greitkeliu atbulas 
nuvažiavo daugiau nei 40 kilometrų. 

Policija pranešė, kad vyras buvo 
sustabdytas Sydney ir Melbourne 
jungiančiame greitkelyje, maždaug 
200 km j šiaurės rytus nuo Mel
bourne. Pareigūnams vairuotojas 

pasakojo, kad mašina yra sugedusi 
ir važiuoja tik atbuline eiga ir kad 
jis vyko namo į nedidelį miestą, iki 
kurio jam buvo likę dar 90 kilo
metrų. 

Vyra taip pat apkaltintas dėl 
vairavimo be vairuotojo pažymėjimo 
ir neregistruoto automobilio vairavi
mo. 

BNS 
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HARRIET ŠILINIS 

GARLIAUSKAS 
Mirė 2006 m. kovo 20 d., sulaukusi 85 metų. 
Gimė 1920 m. gegužės 26 d. netoli Palangos, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Rene Šilinis, marti Deb-

ra Garliauskas, anūkai Jonathan, Kristin ir Aleksa. 
A. a. Harriet buvo žmona, a.a. Antano, mama a.a. Vytauto. 
J i Šv. Kryžiaus bažnyčioje (46th & Hermitage, Chicago) 42 

metus buvo „church lady". 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 23 d. nuo 2 v. p.p. iki 

9 v.v. Wolniak laidojimo namuose, 5700 S. Pulaski Rd. 
Laidotuvės penktadienį, kovo 24 d. Iš laidojimo namų 8:45 

vai. ryto velionė atlydėta į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioje 9:30 
vai. ryto aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti šv. Mišioms ar Holy Cross/ 
IHM Food Pantry. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Wolniak F.H. Tel. 773-767-4500 

Lietuvių Bendruomenės Palm Beach apylinkės val
dybos vicepirmininkui 

A t A 
PRANUI BALTAKIUI 

netikėtai mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą 
jo broliui Vyskupui PAULIUI BALTAKIUI, OFM, jo 
seserims ir broliams bei jų šeimoms ir artimiesiems 
Lietuvoje. 

LB Palm Beach apylinkės valdyba: 
Pirm. Kęstutis K. Miklas, 

Vladas Barius, Regina Lagūnienė, 
v 

Jūratė Miklienė ir Ramutė Zibienė 

Brangiam sūneliui ir broliukui 

A t A 
ANDRIUI GRIGORIO 

per anksti išėjus į amžinybę, Lietuvių tautinių šokių 
ansamblis „Grandis" paguodos, ištvermės ir užuo
jautos žodžius taria mamytei REGINAI, „Spindulio" 
tautinių šokių grupės mokytojai, tėveliui LEONAR
DO, sesutei MONIKAI, broliukui MINDAUGUI ir vi
siems artimiesiems. 

A t A 
VYTAUTUI MALCANUI 

mirus Floridoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
šeimai, seserims REGINAI PETRAUSKIENEI ir dr. 
ALDONAI GAŠKIENEI bei jų šeimoms. 

Vytautas ir Vanda Šliupai 
Romas ir Rita Fabijonai 

Nijolė Balzarienė 
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• Juozas Graužinis , Elgin, IL, 
išgyvenęs 101 metus šioje Žemėje, 
kovo 23 d. iškeliavo Amžinybėn. Lai
dotuvės bus privačios! 

• A t e i t i n i n k ų 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 Žy-
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: wvvw.jpolikaitis@aol.com 

• K o v o 25 d., šeš tadienį , 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 

• K o v o 25 d. 6:30 vai. v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, vyks ka
pelos ,J3odžius" koncertas-vakaronė 
„Alutį gersim, linksmi būsim". 
Programoje: kokteiliai, vakarienė, 
koncertas ir šokiai, šokiai... Bilietus 
galima užsisakyti tel. 773-456-3777 
(Pranciškus). 

• T ė v y n ė s 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. 

• Ziono e v a n g e l i k ų l iuteronų 
bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., 
Oak Lawn, IL, kovo 26 d., sekma
dienį, 6 vai. v. bus tęsiamas ekume
ninių meditacijų ir pokalbių ciklas. 
Sekmadienio tema — „Ryšys su ar
timu: kas yra mano artimas?" Kvie
čiame visus besidominčius ir smal
suolius. Klausysimės Taize litur
ginės muzikos, kalbėsimės žemiško
mis temomis. Tel. pasiteiravimui 
708-422-1433. 

• G e n . T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos visuotinis metinissusirinki-
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 aptar ta 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. 

• Š i ų metų du pirmuosius ge
gužės mėnesio savaitgalius vyks 
rinkimai į JAV LB XVIII Tarybą. 
Asmenys, norintys kandidatuoti j 

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. 

• B a l a n d ž i o 1 d., šeštadienį , 3 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, kviečia į renginį „Postmo-
dernus 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. 

• L i e t u v i ų 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 Ave., 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 va ldybos 
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 l ie tuvių k u l t ū r o s 
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. 

• B a l a n d ž i o 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). 

• D ė m e s i o ! 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: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

• J u b i l i e j i n ė — 50-oji, Lietuvių 
fronto bičiulių studijų ir poilsio 
savaite Dainavoje vyks š. m. rug
pjūčio 20-27 dienomis. Savaites me
tu apžvelgsime per 50 metų nuveik-

. 

KAZIMIERAS BARENAS 
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2006 m. 

kovo 17 d. 
po sunkios ligos 

mirė 
Rašytojas 

bei žinomas 
Didžiosios Britanijos 

lietuvių bendruomenės j 
veikėjas 

KAZIMIERAS BARĖNAS 

Laidotuvės penktadienį, 
kovo 24 d., 2:30 vai. p.p. 

vietos laiku Londono 
priemiestyje Creenford. 

Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad kandidatų iškėlimo 
laikas pratęsiamas iki kovo 29 d. Visi lietuviai, vyresni nei 18 metų, 
norintys kandidatuoti į LB tarybą turi užpildyti kandidato sutikimo ir 
siūlymo lapą ir, surinkę 10 siūlytojų, pristatyti savo apygardos rinkimų 
komisijai iki kovo 29 d. Anketą galima gauti savo apygardos rinkiminė
je komisijoje, internetiniame puslapyje 

wjvw.Lietuviu-Bendruomene.org 
arba rašyti vyr. rinkimų komisijai elektroninį laišką adresu: 

tarybosrinkimai@yahoo.com 
Taip pat pranešame, kad JAV LB XVIII Tarybos rinkimai vyks visą 

gegužės mėnesį. Kvieskime visus lietuvius dalyvauti rinkimuose — tai 
visų mūsų teisė ir pareiga. Jūsų balsai duos balsą mums! 
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Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus 

6500 S. Pulaski Rd, 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-6500 

Maloniai kviečia i 

RAMUNĖS RAZEVICIENĖS 
grafikos ir mišrios technikos darbų parodą 

Parodos atidarymas šeštadienį, kovo 25 d., 7 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė. 

Paroda veiks iki balandžio 15 d. 

Kovo 26 d., sekmadienį 2 vai. p.p. 
dailininkės RAMUNĖ RAZEVIČ1ENE, RASA IBIANSKIENĖ ir 

VIRGINIJA MORISON padės sukurti meniškus margučius, 
kurie papuoš jūsų Velykų stalą. 

Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. 

tus darbus , išklausysime paskai
t ininkų mintis ir įvyksiančiame LFB 
suvažiavime aptarsime ateities pla
nus. Platesnė informacija spaudoje 
bus skelbiama vėliau. 

• Čikagos „Aušros Vartų/Kerna
vės" tunto „Kazytės kampelio" vyr. 
skaučių būrelių sesės nuoširdžiai 
dėkoja kepyklos „Racine Bakery" 
savininkams Danutei ir Juozui Ka-
pačinskams už dovanotus kepsnius 
ir lietuvišką duoną š. m. Kaziuko 
mugei. Gautas pelnas padės sėkmin
gai tęsti tunto skautišką veiklą. 

• K o v o 31 ir balandžio 1 d. The 
Chicago theatre, 175 N. State St., 
bus rodomas P. Tchaikovsky baletas 
„Miegančioji gražuolė" (Sleeping 
Beauty) . Pagrindinius vaidmenis 
atliks Maskvos Didžiojo teatro bale
to šokėjai Galina Stepanenkho ir 
Andrei Uvarov. Bilietus galite už
sisakyti tel. 312-902-1500 arba tic-
ketmaster.com 

IŠAKniRTOlM 

• J A V LB Detro i t apyl inkės 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. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:wvvw.jpolikaitis@aol.com
http://www.scentras.com
http://www.lith-
http://fund.org
http://wjvw.Lietuviu-Bendruomene.org
mailto:tarybosrinkimai@yahoo.com
http://ketmaster.com

