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Grėsmė žmogaus teisėms — pilietiškumo stoka 

Aleksandras Dobryninas 

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 
Žmogaus teisių gynėjai sutinka — 
išorės grėsmės žmogaus teisėms Lie
tuvoje yra sumažintos, tačiau di-

Gediminc Savickio (ELTA) nuotr. 

džiausią rūpestį kelia pilietiškumo 
stoka. 

„Didžiausia grėsmė žmogaus 
teisėms slypi mūsų viduje, mūsų at

sipalaidavime. Kartais galvojame, 
kad viskas gerai, gyvename inertiš
kai. Vidinė inercija, pilietinis neati
dumas ir yra didžiausi pavojai", — 
spaudos konferencijoje, kurioje buvo 
pristatoma trečiadienį Seime ren
giama konferencija žmogaus teisių 
klausimais, sakė Vilniaus universi
teto dėstytojas Aleksandras Dobry
ninas. 

Pasak profesoriaus A. Dobryni-
no, nerimą kelia tai, jog, tyrimų duo
menimis, žmonės neretai patys bijo 
ginti savo teises. Dar blogiau, ne
t rūks ta atvejų, kai gyventojai kate
goriškai atsisako bet kokios pagal
bos iš šalies, susijusios su jų teisių 
gynimu. 

„Pastebėjome nedžiuginančią 
tendenciją — kartais žmonės bijo 
ginti savo teises, jie bijo prarasti 
darbą, j ie bijo konfliktų, ir tai, mano 
galva, yra labai pavojinga tendenci
ja", — sakė A. Dobryninas. 

Trečiadienį Seime surengtoje 
konferencijoje „Žmogaus teisių gy
nėjai pasaulyje ir Lietuvoje" pra
nešimus skaitė Lietuvos žmogaus 

A. Valionis: 
teisingumą 

vykdo teismai 
Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, komentuodamas 
kritiškus užsienio diplomatų pareiš
kimus apie teismo nuosprendį buvu
siam nacių talkininkui, pastebėjo, 
kad „teisingumą Lietuvoje vykdo 
teismai, o ne užsienio ambasados". 

„Jei norima diskutuoti apie tei
singumą, galima priminti, kad Lie
tuva seniai reikalauja išduoti pa
trauktą atsakomybėn už Lietuvos 
gyventojų genocidą Nachmaną Du-
šanskį. Tačiau Izraelis ne tik jo ne
išduoda Lietuvai, bet ir neskiria jam 
jokios — nei realios, nei simbolinės 
bausmės", — sakė ministras A. Va
lionis, komentuodamas Izraelio ragi
nimą „realiai paskirti bausmę" Lie
tuvoje teismo pripažintam kaltu, ta
čiau dėl senatvės ir ligų nuo realios 
bausmės atleistam buvusiam nacių 
kolaborantui Algimantui Dailidei. 

Izraelis prieš kelerius metus at
sisakė patenkinti Lietuvos prašymą 
išduoti Lietuvai buvusį KGB dar
buotoją N. Dušanskį, kuris čia kalti
namas civilių gyventojų ir laisvės 
kovotojų genocidu per sovietinę oku
paciją. 

Izraelio ambasada šią savaitę iš
platino pranešimą, kuriame sveiki
namas A. Dailidės baudžiamasis 
persekiojimas Lietuvoje, bet reiškia
ma viltis, kad „Lietuvos teisingumo 
sistema vis dėlto suras būdų realiai 
įkalinti Dailidę". 

Teisėjas traukiasi dėl „pilietinio intereso // 

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) -
Iš Aukščiausiojo Teismo (AT) teisėjo 
pareigų atsistatydinantis Valentinas 
Mikelėnas teigia taip pasielgęs ve
damas pilietinio intereso. 

„Mano pasitraukimas nėra kaž
kokių asmeninių ambicijų skat in tas 
ar kitokių priežasčių, tai y ra tiesiog 
pilietinis žingsnis", — po trečiadienį 
vykusio susitikimo su prezidentu 
Valdu Adamkumi sakė V Mikelėnas. 

Jis tvirtino, kad jo sprendimui 
įtakos niekas nedarė. 

„Manęs niekas neįtakojo, mane 

vedė vienintelis dalykas — viešas 
interesas", — sakė teisėjas. 

Pažymėjęs, jog pokalbio metu iš
dėstė V. Adamkui savo pasitraukimo 
motyvus, V. Mikelėnas teigė kol kas 
nenorintis jų paviešinti. 

„Prezidentas paprašė, kad kol 
kas to neatskleisčiau, turiu laikyti 
duotą žodį prezidentui", — pabrėžė 
V. Mikelėnas. 

V. Adamkus apgailestavo, kad 
AT netenka aukštos kvalifikacijos 
teisininko, vieno geriausių civilinės 
teisės specialistų. 

Europos paramos skirstytojas 
atsidūrė už grotų 

ną Mindaugą Vilčinską. 
Antradienį nuo ryto Lietuvos 

verslo paramos agentūros patalpose 
Kriminal inės policijos biuro pa
reigūnai darė kratą, tuo pat metu 
sulaikytas agentūros direktoriaus 
pavaduotojas M. Vilčinskas. 

Oficialūs įtarimai jam pateikti 
antradienį. Kaip dienraščiui „Res
publika" sakė Kriminalinės policijos 
biuro vadovas Algirdas Matonis, bu
vęs aukštas NMA darbuotojas įta
r iamas piktnaudžiavimu tarnyba ir 
sukčiavimu. 

M. Vilčinskas įtartas, kai narp
liodami Kauno nusikalstamų gru
puočių veiklą tyrėjai rado sąsajų su 
Europos paramą skirsčiusiais valdi
ninkais. M. Vilčinskas gali būti įsi
vėlęs į vieną didžiausių neskaidrios 
ES paramos skirstymo skandalų. 

Mindaugas Vilčinskas 
Broniaus Talaikio (ELTA) nuotr 

Vilnius, balandžio 5 d. (ELTA) 
— Įtardami piktnaudžiavimu tarny
ba ir galimu SAPARD paramos lėšų 
pasisavinimu prokurorai antradienį 
sulaikė buvusį aukštą Nacionalinės 
mokėjimo agentūros (NMA) pareigu-
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teisių lygos prezidentė Marija Nijolė 
Stačiokienė, Jungtinių Tautų vysty
mo programos Lietuvoje biuro 
vadovė Lyra Jakulevičienė, profeso
rius A. Dobryninas, kiti prelegentai. 

Konferencijos metu pristatytas 
Lietuvos žmogaus teisių lygos leidi
nys apie Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių gynėjų deklaraciją. 

Konferenciją rengė Lietuvos 
žmogaus teisių lyga, Seimo Žmogaus 
teisių ir Užsienio reikalų komitetai, 
Užsienio reikalų ministerija. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Gal norite pirkti 
„Brooklyn Bridge"? 
Savipeikos maratonas 
dar nepasibaigė. 
Politiniai motyvai gali 
slėpti korupcines 
užmačias. 
Nevengiant tiesos apie 
emigraciją. 
Gerina sveikatą ir figūrą. 
Prisiminsime arkivysk. 
Mečislovą Reinį. 
Į JAV vėl atvyksta 
Šiaulių „Saulė". 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ELIZABETH,NJ 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ 

Šiemet minėjimas čia vyko va
sario 26 d., sekmadienį. Švente pra
sidėjo pamaldomis Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje. Mišių metu tai die
nai pritaikytą pamokslą pasakė ku
nigas dr. Antanas Paškus. Keletą 
giesmių atliko vaikų choras. „Var
pelis"; vadove ir dirigentė Birutė 
Mockienė. Po pamaldų parapijos sa
lėje susirinkus gausiam lietuvių 
būriui, minėjimas prasidėjo Ameri
kos ir Lietuvos himnais, kuriuos 
giedojo visi dalyviai, nes visiems bu
vo išdalinti himnų tekstai. Po to nu
skambėjo dr. Antano Paškaus invo-
kacinė malda. Trumpą, tai dienai 
skirtą, įvadą padarė LB apylinkės 
pirmininkas Julius Veblaitis, pažy
mėdamas, kad Kovo 11d. vėl sugrįžo 
iš okupacinės priespaudos, kaip 
nepriklausoma, garbinga ir visa
vertė Europos valstybė. Jis priminė, 
kad kai nuo Vilniaus, Rygos ir iki 
Talino nusitęsė masinė žmonių 
grandine, tai tokio įvykio pasaulis 
dar nebuvo matęs. Kalbant apie šių 
dienų L;etuvą buvo pastebėtas di
delis nerimas, kad paskutiniai socio
loginės apklausos duomenys rodo, 
jog žmonės Lietuvoje yra nusivylę 
dabartine valdžia, kad net trečdalis 
jų serga sovietinės okupacijos nos
talgija ir ilgisi jų valdžios botago. 
Tas dabar primena vadinamąjį 
Stokholmo sindromą, kur pavergtam 
žmogui, per eilę metų buvo tiek 
plaunami smegenys, kad jis to pa
vergėjo gal ir nesąmoningai pradeda 
ilgėtis. Ar yra kas girdėjęs, sakė jis, 
kad gyvi išlikę žydai ilgėtųsi Hitlerio 
valdžios? Toliau paminėjo, kad nuo 
1990 metų iki šiol iš Lietuvos yra 
išvykę apie 330,000 žmonių. Vienas 
žurnalistas Lietuvoj padarė palygi

nimą, sakydamas, tai prilygtų 2/3 
Kauno gyventojų, o kai pagal vė
liausią apklausą, dar 112,000 pla
nuoja išvykti svetur, tai paskuti
niam išvažiuojančiam beliktų tik 
Kauno miesto šviesas užgesinti. Ži
noma, tai skamba kaip siaubinga 
apokalipsė, sakė Veblaitis. 

Pagrindinį žodį tarė New York 
Lietuvos generaliniame konsulate 
dirbantis dr. Algirdas Dambrauskas. 
Pagal specialybę jis yra ekonomistas 
ir socialinių mokslų daktaras. Eilę 
metų jis buvo kooperacijos prekybos 
Lietuvos filialo ir Vilniaus fakulteto 
dekanas, o nuo 1993 m. perėjo dirbti 
į Lietuvos diplomatinę tarnybą. Jis 
kalbėjo apie Lietuvos ekonomiką ir 
emigraciją. Beje, konsulas padova
nojo šeštadieninei mokyklėlei Lietu
vos žemėlapį ir rašymo priemonių. 

Meninę dalį atliko prieš kelis 
metus Birutės Mockienės suorga
nizuotas vaikų choras „Varpelis". Tie 
patys vaikai šoko ir dainavo. Kon
certas prasidėjo „Kepurinės" šokiu, 
po jo matėme naujovišką ir įdomų 
šokį „Galingis", kur šokėjai ritmiškai 
skambino varpeliais. Jų šokiai bai
gėsi „Petkevičiaus polka". Andrius 
Radzevičius, fortepijonu atliko Cho-
pin valsą, o lituanistinės mokyklėlės 
mokiniai padeklamavo keletą eilė
raščių. Šokius paruošė Džaneta 
Bublienė, o pačius mažiausius moki
nukus — Janina Greimienė. Vaikų 
choras padainavo keletą dainų, 
kurias jie dainuos ir Dainų šventėje 
Čikagoje. Štai jų atliktos dainos: 
„Briedžiukas", muzika Aloyzo Žylio; 
„Augo putins", liaudies daina; „Vijo 
lizdą pelėda", liaudies daina; „Lie
tuva dainų šalis"; „Viešpaties lelija", 
muzika Gintarės Jautakaitės; „Vai-

Vaikų choras „Varpelis", vadovaujamas mokyt. Birutės Mockienės. 

vos juosta", muzika Gintauto Aba
riaus, saksofonu pritariant Antanui 
Mockui. 

Pabaigai vaikai ir visi dalyviai 
padainavo jau tradicija tampančią 
dainą „Žemėj Lietuvos". Jų dainom 
akompanavo Eric Houghton. Dainų 
eigą pranešinėjo Rimgaudas Radze
vičius. 

Reikia pasakyti, kad vaikai 
aplamai nestokoja sceninės drąsos ir 
laisvumo. Birutė Mockienė yra bai
gusi Vilniaus konservatoriją, kur ji 
įgijo dirigentės specialybę. Belieka 
jai tik nuoširdžiai padėkoti, įdėjusiai 
daug pastangų ir širdies, ruošiant 
vaikus suvokti muzikinio pasaulio 
grožį. 

Po menines dalies apie sportą 
pora minučių papasakojo Žilvinas 
Bublis, o Rasa Juškienė trumpai 
prisiminė apie ruošiamą vasaros 
stovyklą jaunimui. Rimantas Bite-
nas paaiškino apie bendruomenės 
veiklą ir jai lėšų būtinumą, nes yra 
išlaikoma įstaiga Washington, DC, 
rūpinamasi šeštadieninėm mokyk
lom, vaikų choru, kuris vyks į Dainų 
šventę Čikagoje ir t.t. Ir tikrai po 
rinkliavos paaiškėjo, kad aukų buvo 
gauta 2,516 dolerių. Iš jų daugiausia 
teko Bendruomenei. Čia dar reikia 

PUTNAM.CT 

Rytų Connecticut apylinkė švenčia 
Lietuvos nepriklausomybę 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Rytų Connecticut apylinkė ir visi jos 
bičiuliai sugužėjo kovo 12 dieną į 
Putnam. Kaip ir kitose Jungtinių 
Amerikos Valstijos Lietuvių Bend
ruomenėse, čia buvo švenčiama Va
sario 16-oji ir Kovo 11-oji. Pirminin
kas Vytautas Alksninis pradžios kal
ba entuziastingai ragino gyvenan

čius išeivijoje išlaikyti lietuviškumą 
ir organizuoti pagalbą Lietuvai. Da
lyviai maldos žodžiais atidavė pagar
bą Dievui, o tylos minute — visiems 
į amžinybę iškeliavusiems Lietuvių 
Bendruomenės nariams. Buvo iš
kilmingai giedoti JAV bei Lietuvos 
himnai. Atvykusiuosius pasiekė ir 
Lietuvos prezidento Valdo Adam

kaus sveikinimas, perskaitytas Regi
nos Taunienės. 

Oficialiąją dalį tęsė profesorius 
Stasys Goštautas, skaitydamas pas
kaitą apie lietuviškos spaudos drau
dimo metus, sunkumus, iššūkius bei 
laimėjimus. Pranešėjas 40 spaudos 
draudimo metų pavadino masinės 
egzistencijos pavyzdžiu, kai be vieno 
šūvio valstiečiai atlaikė caro valdžios 
priespaudą, kovodami už lietuvišką 
raštą. Pasak prof. St. Goštauto, tik 
spaudos draudimo dėka Lietuva 
pradėjo ieškoti savo tapatybės. 

Intelektualiąją susibūrimo dalį 
pakeitė linksmoji menine programa. 
Šventės organizatoriai pakvietė iš 
New Britain, CT, lietuvių etno
grafinį ansamblį „Sodžius", vado
vaujamą Raimundos Jalinskienės. 
Kas jau kas, bet lietuviškos dainos 
ir etnografinė muzika lietuvio širdį 
tikrai atgaivina džiaugsmu ir links-
rr.vne. „Sodžiaus" atliekami pučia
mu u instrumentų muzikiniai kū-
r:r.:ai bei lietuvių liaudies gyvybin-

pastebėti, kad rengėjai paruošė 
Sibiro trėmimų nuotraukų parodėlę, 
o šalia jų taip pat buvo išstatytos 
siaubingų Sausio 13 įvykių nuo
traukos. Nemažą dėmesį sukėlė taip 
pat slaptais keliais iš Lietuvos 
atvežtas, partizanų bunkeryje paga
mintas ir iš vienodų dalių sunarsty
tas, 18 colių aukščio lietuviškas kry
žius, kuris daugelį metų buvo slepia
mas universiteto rūsyje. 

Pasibaigus programai visi daly
viai vaišinosi apatinėje salėje lietu
viškais pietumis ir Jurgio Ben-
doraičio armonikai palydint dainavo 
lietuviškas sutartines. 

Julius Veblaitis 

\&M 

Etnografinis ansamblis ..Sodžius atlieka programa Rytu Connecticut LB apylin 
kės ruostoie Kovo 11 osios šventėje 

goti aainos visus aalyvius išlingavo. 
i>s: ūbavo 

Nukelta i 9 psl. 
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SAVIPEIKOS MARATONAS 
DAR NEFINIŠUOJA 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Prezidentas atliko konstitucinę 
pareigą — padarė Seime metinį 
pranešimą. Jame glaustai ir argu
mentuotai pateiktas valstybės vado
vo požiūris į Lietuvos Respublikos 
užsienio ir vidaus politikos aktuali
jas bei problemas. Būtų naivu ma
nyti, kad pranešimo turinys ir 
apimtis gali tenkinti visus atsakin
gus valstybės pareigūnus, tarnauto
jus, o ir šiaip piliečius. Nieko nuos
tabaus, kad pasirodė visapusiškų, 
kritiškų šio dokumento vertinimų. 
Vargu ar verta juos kartoti. Tačiau 
vertintojų balsai išryškina kai ku
rias tendencijas. Bene pati ryškiau
sia — sutelktas Respublikos pezi-
dento puolimas. Pasitaikė ir tokių, 
kurie, neigia viską, ką bedarytų 
šalies vadovas. Savaime supranta
ma, buvome ir esame „artimojo 
užsienio" spectarnybų dėmesio lau
ke. Naudinga paanalizuoti kampani
jos ar atskiros akcijos tikslus. 

Pasirodė žinučių, kad žinomą 
apžvalgininką A. Račą bene labiau
siai nustebino tai, kad prezidentas 
savo pranešime neįvardijo nė vieno 
konkretaus pareigūno ar valdžios 
institucijos, dirbusių prastai ar pikt
naudžiavusių tarnybine padėtimi. R. 
Staselis („Alytaus naujienos") kerta 
iš peties: „Pranešime ne tik atsar
giai vengta pavardžių ir kitų konk
rečių, aiškaus įvardijimo reikalingų 
dalykų. Būtent dėl to kai kurios 
pranešimo tezės kaip niekada dar
naus komentatorių, politologų choro 
buvo sumaltos į miltus. Ir ne be 
reikalo". 

Savaime peršasi mintis, kad šie 
pora pavyzdėlių iš netrumpos serijos 
kritiškų pasisakymų akivaizdžiai 
liudija sovietmečio praktikos nostal
giją. Genseko ataskaitiniame prane
šime būdavo išvardyjami, toli gražu 
ne visi, bet nors keli po ranka pa-
puolę ar pakišti prasižengėliai, atsi
likėliai. Juk brandaus socializmo 
metais, kai visa liaudis „vadovauja
ma ir vairuojama SSKP" kūrė 
šviesų komunizmo rytojų, visa armi
ja rajpirsekų (kalbos sergėtojų atsi
prašau už nesuderintą naujadarą, 
mat, jeigu generalinio sekretoriaus 
trumpinys tapo norminiu, tai kodėl 
lygiai taip pat neturėtume pagerbti 
rajono pirmojo sekretorius?) sąži
ningai atkartodavo privalomas gen
seko kalbos citatas, sočiai pamargin
dami savo pranešimus piktnau
džiavimo faktais ir rajono atsilikėlių 
bei prasižengėlių pavardėmis. Maža 
to, čia pat buvo duodami privalomi 
nurodymai kaip, ką, kur ir kada 
taisyti. Įstaigų, įmonių, kolūkių va
dovai, prokuratūra, teismai, milicija 
— visi žinojo ko imtis, ką pagirti, ką 
bausti. 

Tačiau galima pagalvoti, kad 
minėtas argumentas reikalauti iš 
prezidento konkretumo, plaukia iš 
nesuvokimo kaip veikia valstybės 
valdymo sistema. Valdžių padalijimo 
principas, įtvirtintas Respublikos 
Konstitucijoje glaustai ir aiškiai 
nustato prezidento galias, teises ir 
pareigas. Neretam kavaleristo pri
gimties „reformatoriui" nė motais, 
kad visiems valdžios pareigūnams, 
taigi ir prezidentui, privalu laikytis 
kito ne mažiau svarbaus principo — 
subsidiarumo, nors jis tiesiogiai 
neminimas pagrindiniame Įstatyme. 

Subsidiarumo principas byio;a. 
kad sprendimai būtu priimami kiek 

galima arčiau piliečių ir tuo lygme
niu, kuriame jie yra efektyviausi. 
Jeigu sprendimą gali priimti žemes
ni valdžios lygmenys, vadinasi nėra 
reikalo jį patikėti aukštesniam lyg
meniui. Šio principo griežtai laiko
masi Europos Sąjungos valdymo 
institucijose. Todėl nereikėtų ste
bėtis, kad posovietinėje visuomenė
je tolydžio atsiranda padūsavimų 
dėl jau sąvartynan išmestų rajpir-
seko galių. 

Oligarcho sistema, išspyrusi 
pilietiškai pasielgusią darbininkę, 
apnuogino ilgoką seką negerovių, 
apie kurias prezidento kritikai neiš
drįso net užsiminti. Pirmiausia, 
kokia buvo išvytos darbininkės ben
dradarbių reakcija? Nesiryžo užsis
toti ar nusilenkė nerašytam besąly
giško paklusnumo oligarcho dėsniui? 
Pakluso iš baimės būti išvytiems ar 
paklusnumas buvo nupirktas sto
resniu vokeliu iš valstybės iždui 
priklausančių lėšų? O ką veikė prof
sąjunga, kuri gerbdama įstatymus 
turi vykdyti švenčiausią prievolę — 
ginti savo narių teises? O gal toji 
profsąjunga kišeninė? Arba jos iš 
viso nėra, nes oligarchai su tikromis 
profsąjungomis būna priversti šne
kėtis, derėtis lygiomis teisėmis, žino
ma, kol kas tik ten — užsieniuose. 
Ar verta vardyti abėcėlines tiesas, 
kad kiekvienas rajonas, net ir oligar
cho valdomas, turi ir prokurorą, ir 
teisėją, ir policijos komisarą, ir 
merą, ir savivaldybės tarybą, bet 
rajpirseko jau nėra, nebent pusiau 
viešame pogrindyje su keliais ben
draminčiais tūno? Labai prireikus 
turėtų pagelbėti ir Vilniuje įsikūręs 
generalinis prokuroras? Kiek keb
liau būtų su teismais—jie-niekaip 
iki šiol negeba susitarti dėl virše-
niškumo. Paradoksali padėtis. 

Tikriausiai nesunku įžvelgti 
(ne)profesionalių kritikų kėslą — 
Valstybės vadovas atskuba įvykio 
vieton, pabara, pamoko, nubaudžia, 
atleidžia — teisingumas atkurtas? 
Kokia galinga kritikos lavina pa
kiltų tada dėl nemokšiškumo, galių 
viršijimo, Konstitucijos pažeidimų, 
nors... kaimynėje Baltarusijoje kaž
kas panašaus dėjosi ir dedasi. 

Savo pranešime prezidentas 
konstatuoja, „kad kartais teisinės 
sistemos galia panaudojamam tei
singumui vykdyti, o kaip priedanga 
nuo jo apsisaugoti arba morali
niam vertinimui paneigti. (...) Teismų 
veikla sulaukia visuomenės nepasi
tikėjimo ir kritikos". Siūlomų pa
taisymų paketas jau pasiekė Seimą. 

Ypatingo dėmesio nusipelno 
„kritika" paskelbta „Lietuvos aido" 
š. m. kovo 30 d. numeryje: „Ar 
Adamkus demagogų plejadoje yra 
kokia nors išimtis? (...) V. Adamkaus 
demagogija pralenkė K. Černenka 
ataskaitas. (...) Taigi visi rikiuo-
kimės į Lietuvos prezidentą ir per 
pusmetį būsime pirmoje vietoje pa
saulyje pagal demagogiją. 

Straipsnyje nei kritikos, nei 
argumentų nėra. Visa prezidento 
veikla vertinama tik neigiamai. 
Kaltinimai demagogija prašosi įver
tinami pagal Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 214—6 straipsnį: „Respub
likos prezidento įžeidimas arba 
šmeižimas masines informacijos 
priemonėse — užtraukia įspėjimą ar 
baudą ..." 

Gerokai glumina laikraščio 
kaklaryšis"— „Valstybės dienraš-

DANUTĖ BINDOKIENĖ 
• — " ' • 

Gal norite pirkti 
„Brooklyn Bridge"? 

Amerikoje apie lengvatikius 
sakoma, kad jiems būtų ga
lima parduoti ir garsųjį 

Brooklyn tiltą. Lietuviškas atitik
muo galbūt skambėtų taip: „Išėjęs 
su velniu obuoliauti, liksi ir be 
obuolių, ir be pintinės". Taip ir 
prez. Adamkus vos netapo bena
miu, kai jam skirtą rezidenciją jo 
paties patarėjai užstatė bankui už 
paskolą, ketindami ją panaudoti 
„neskaidriam" verslui Turniškėse. 

Lietuvių tauta yra tiesiog rūs
čiai rimta: jeigu humoristo atlygi
nimas priklausytų nuo sugebėjimo 
prajuokinti publiką, jis ko gero 
mirtų badu. Amerikiečiai juokiasi 
dažnai ir lengvai, bet lietuviai ven
gia prapliupti spontanišku juoku 
(turbūt pagal patarlę — „kvailį 
pažinsi iš juoko"). Tačiau ir lietu
viai kartais elgiasi „linksmai", kaip 
tas Andersono pasakos karalius, 
kuriam sukčiai įpiršo „nematomus 
drabužius": nenorėdamas pasiro
dyti kvailu, sutiko geriau vaikš
čioti nuogas. 

Netikėtai nustebino Marijam
polėje vykusi tradicinė „Auksinių 
svogūnų" šventė, kurios metu 
skiriami humoristiniai apdovanoji
mai „neeiline" veikla pasireišku
siems politikams ir šiaip pilie
čiams. Tarp kitų šiemet buvo ir 
prez. V. Adamkus, kuriam skirtas 
„Metų benamio" apdovanojimas, 
nes ,Jo namas buvo įkeistas, kad 
turėtų kur gyventi patarėjai". 

Tai išradinga ir linksma kate
gorija, dėl kurios prezidentas netu
rėtų įsižeisti. Tačiau įvykiai Tur
niškėse su prezidento rezidencija 
bei jo patarėjų akiplėšiškai suk
tomis machinacijomis toli gražu 
nejuokingi — ir darosi vis nejuo-
kingesni, kaskart į sceną išvedant 
naujus veikėjus. (O gal tuos pačius 
tik su naujomis kaukėmis?) 

Vienas pastarųjų — Lietuvos 
ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. Iš tikrųjų tai netu
rėtų mūsų stebinti, nes, kur tik 
pasirodo kažkokie „neskaidrumai" 
su pinigais ar kitu turtu, anksčiau 
ar vėliau kaltinamasis pirštas 
nukrypsta į premjerą. Gal tik 
nuostabu, kad jis iš įtarinėjimų ir 
priekaištų visuomet išlenda šva
rutėlis. Kai kas net pradeda tikėti, 

kad Algirdas Brazauskas, nors 
šiaip stambokas vyras, galėtų eiti 
per lietų ir išliktų sausas, pralįs-
damas tarp lašų. 

Taip pat nuostabu, kad prezi
dentas Valdas Adamkus sugeba 
daug dalykų negirdėti ir nematyti, 
tuo būdu nepažeisdamas savo „tai
kaus" bendradarbiavimo su Vy
riausybės vadovu, nesudarydamas 
pavojų Vyriausybei išsiskirstyti 
kaip toms Samuolio bitėms ir vals
tybę įstumti į naują vidaus poli
tikos krizę. Tik kiek ilgai gali ir 
prezidentas tylėti? Kiek ilgai jis 
turėtų tylėti? 

Laikinajai Seimo komisijai ti
riant „neskaidrias" verslo machi
nacijas Turniškėse, ne viena yla iš
lenda iš maišo. Tarp jų ir premjero 
Brazausko trigrašis, įmestas į ben
drą pelnogaudiško viralo katilą. 
Kadangi nėra dūmų be ugnies, 
komisijos apklausinėjimo metu iš
kilęs dūmelis, kad premjeras žino
jęs apie sandorius, statant bei par
duodant butus Turniškėse, vis tirš
tėja, nors liepsnos dar nematyti. 
Žinoma, premjerui, kaip ir praeity
je, tas dūmelis akių negrauš: A 
Brazauskas mokės jį išsklaidyti, 
nes tam turi nemažai patirties. 

Amerikoje tokios „neskaid
rios" machinacijos, į kurias nuolat 
įsivelia ir politikai, ir didžiųjų ben
drovių valdininkai, ne naujiena. 
Ilgainiui nusikaltėliai išviešinami, 
vyksta teismo procesai, skiriamos 
bausmės (deja, labai lengvos) ir 
skandalas nutyla. Tai šalies gyve
nimo kasdienybė, prie kurios esa
me pripratę ir net jai abejingi. Kai 
tolygūs įvykiai vyksta Lietuvoje, 
reaguojame daug stipriau: pasipik
tiname, grąžome rankas, kad mū
sų tėvynėje viskas „eina šuniui ant 
uodegos". Bet ar turėtume per 
daug dėl to jaudintis? Sakoma, kad 
visų pirštai į save lenkti, taigi ir 
mūsų tautiečių. Jau pats faktas, 
kad ieškoma kaltininkų ir po ty
rimų bei teismų jiems skiriamos 
bausmės, parodo, kad Lietuvoje 
visgi veikia demokratinė teisingu
mo sistema. Galime būti tikri, kad 
vieną dieną ir premjerui teks su
šlapti — net jeigu tą dieną padan
gė bus skaisčiai žydra, be jokio 
debesėlio... 

tis". Ši paantraštė įpareigoja objek
tyviai atspindėti Valstybės politiką, 
aktualijas, bet nenusiristi iki šmeiž
to ar dezinformacijos skleidimo. 
Pirmojo pagal rangą valstybės pa
reigūno — Respublikos prezidento, 
kaip žmogaus, lygiai kaip ir kitų pi
liečių orumą gina Konstitucija: 
„Laisvė reikšti įsitikinimus ir 
skleisti informaciją nesuderinama 
su nusikalstamais veiksmais... 
šmeižtu ir dezinformacija." (25 str.) 

Prezidentas yra gyvas Valstybes 
simbolis, kurio niekinimas, šmeiži
mas įžeidžia ir Valstybės piliečių 
jausmus, taigi ir mano. Asmenine 
patirtis su šiuo laikraščiu nėra 
šviesi. Praėjusio šimtmečio pabaigo
je surengta provokacija turėjo tokią 
pačią spalvą ir, galimas daiktas, tas 
pats provokacijos užsakovas ir tik
slas buvo tada ir dabar — apšmeižti 
ir suniekinti valstybės pareigūną. 

Tuomet gėdingai istorijai tašką 
padėjo nacionalinė Temidė. Recidy
vas nusipelno analogiško įvertinimo. 

Trečiosios Respublikos filosofų 
būryje išsiskiria lietuviška pilietine 
pozicija prof. Leonidas Donskis. Jis 
vaizdžiai apibūdino nūdienos visuo
menėje vis stipriau pasireiškiantį 
chamizmo reiškinį, pasireiškiantį 
tuo, kad „chamui nebelieka jokios 
paslapties kitame žmoguje. Chamas, 
žvelgdamas į kito žmogaus veidą, 
niekada jame neįžvelgs to, kas tu
rėtų sukelti pagarbą — pagarbą 
tam. ką ne mes sukūrėme ir ko buvi
mas skiriasi nuo mūsų buvimo pa
saulyje". Filosofas primena, kad 
„pakanka prisiminti R. Pakso pa
tarėją Gintarą Šurkų, viešai įžeidi-
nėjusį šalies prezidentą Valdą 
Adamkų ir vadinusi jį pensininku. 
Lygiai tą patį dabar daro Viktoras 
Uspaskichas. Nukelta j 11 psl. 
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Politiniai motyvai gali slėpti 
korupcines užmačias 

Kovo 27 d. vyko Šeinio TS frak
cijos nario Jurgio Razmos spaudos 
konferencija, kurios metu jis aptarė 
Vyriausybės laikyseną sprendžiant 
AB „Mažeikių nafta" (MN) akcijų 
pardavimą. J. Razma kelia abejonių 
Vyriausybės patvirtinta derybinė 
pozicija dėl „Mažeikų naftos" akcijų 
pirkimo — pardavimo, nes ministras 
pirmininkas ir ūkio ministras kalba 
skirtingai dėl Vyriausybės nupirktų 
MN akcijų greito ar neskubaus par
davimo. Seimo narys kelia klausimą, 
kodėl Vyriausybė neužginčija opcio
nų teisės dabartiniu „Jukos" akci
jų.pardavimo laikotarpiu. „Akivaiz
du, kad vien tokio kreipimosi į teis
mą egzistavimas ir aiškus Vyriau
sybės ryžtas ginčyti opcionų teisę 
neišvengiamai mažintų potencialaus 
„Jukos" akcijų pirkėjo siūlomą kainą 
bei kontrolinio akcijų paketo su 
galiojančiomis sutartimis ir be jų 
kainų skirtumą", — sakė J. Razma. 

Klausimas kyla ir kas pasidalins 
skirtumą tarp Vyriausybės sumokė
tos sumos ir akcijų paketo rinkos 
vertės. Jeigu po to Vyriausybė par
duos didesnį paketą, pridėjusi savo 
turimą 20 proc. akcijų, minėtas 
permokėjimas gali tapti užmaskuo
tas, — mano Seimo narys ir siūlo 
Specialiųjų tyrimų tarnybai įvertin
ti, ar AB „Mažeikių nafta" akcijų 
pardavimo procese nėra korupcijos 
apraiškų. 

J. Razma abejoja ir dėl Lietuvos 
derybų grupės sugebėjimo derėtis, 
nes derybų grupę sudaro politikai — 
ūkio ministras, ministro pirmininko 
patarėjas ir viceministras, kurie pri
ims ne ekonominius, o politinius 

sprendimus, ir siūlo grupę praplėsti 
patarėjų komanda, į kurią įeitų 
kelios dešimtys pačių geriausių spe
cialistų. „Politiniai motyvai visuo
menei nėra atskleidžiami, po jais 
gali slypėti korupcinės užmačios", — 
sakė Seimo narys, prisimindamas 
karčią „Lietuvos dujų" patirtį, kada 
už šios įmonės akcijas buvo gauta tik 
simbolinė kaina. Jis taip pat mano, 
kad su derybine pozicija turėtų teisę 
susipažinti Seimas. „Nesinorėtų 
patekti į tokią padėtį, kad, iš anksto 
nežinant derybinės pozicijos, su ja 
tektų susipažinti tik, kai ji bus slap
ta sukurta jau po derybų". 

J. Razma perspėja ir dėl galimy
bės potencialiems pirkėjams susi
tarti ir taip pakenkti Lietuvos vals
tybei bei ragina tokio svarbaus 
objekto, kaip AB „Mažeikių nafta", 
akcijų paketo pardavimo nespręsti 
skubiai ir laikytis nacionalinio sau
gumo kriterijų. 

J. Razma pripažįsta, kad „Kaz-
munaigaz" bendrovė turi neblogas 
prielaidas užtikrinti naftos tiekimą 
ir kad Lietuvai strategiškai naudin
gas ekonominių ryšių su Kazachs
tanu stiprinimas, tačiau kelia klau
simą, ar stokojančią demokratijos 
šalį atstovaujanti valstybinė įmonė 
pajėgs užtikrinti modernią ir skaid
rią „Mažeikių naftos" vadybą. 
Svarsto, ar Vyriausybė turimų 20 
proc. akcijų nepasiūlius stipriai 
Vakarų bendrovei. 

J. Razma kaip Vyriausybės klai
dą įvardija tai, „kad iki 'Jukos' 
bankroto ir AB 'Mažeikių nafta' spe
cialaus įstatymo priėmimo 'Jukos' 
nebuvo pasiūlyta sudaryti akcijų 

pardavimo sutarties kartu su Vy
riausybe, sudarant 75 proc. kon
trolinį akcijų paketą, ir parduodant 
pagal visuotinai pasaulyje priimtas 
taisykles ir kriterijus, vadovaujantis 
Privatizavimo įstatymu (pradžioje 
techninis pasiūlymas, įskaitant 
naftos tiekimą, investicijas ir darbo 
vietas, o vėliau — finansinis)". 

„Vokelių" skandalas 
atvėrė piktžaizdę 

Spaudos konferencijoje Seimo 
narys Jurgis Razma įspėjo, kad 
darbininkės atleidimas iš V. Uspas-
kicho šeimos valdomos Krekenavos 
agrofirmos parodė, kaip bus tvarko
masi su visais, kurie elgsis pagal 
sąžinę ir įstatymus, o ne pagal 
Darbo partijos vadovo sukurtas 
taisykles — „kas laimės šią kovą — 
teisė, sąžinė, teisingumas ar bau
džiavą savo įmonėje sukūręs vienas 
įtakingiausių šalies politikų, — pa
rodys netolima ateitis. Galima tik 
pastebėti, kad šiuo atveju labai 
graudžiai ir simptomiškai atrodo 
vaizdas, kai socialinį terorą ir bau
džiavinį darbą diegia partijos, pasi
vadinusios skambiu Darbo partijos 
vardu, vadovas". 

J. Razmą stebina, kad dėl vis 
labiau įsisiūbuojančio vokelių skan
dalo tyli ministras pirmininkas, 
Vyriausybė, Finansų ministerija. 
„Nejaugi Vyriausybė nemato, kad 
atlyginimų vokeliuose mokėjimas 
paplitęs žymiai plačiau nei Kreke
navoje? — klausia Seimo narys. — 
Nejaugi Vyriausybėje dirbantiems 
iškiliems socialdemokratams, kurie 

pagal apibrėžimą turėtų ginti darbo 
žmogų, priimtina, kad vokeliuose 
atlyginimus gaunantys mūsų ben
drapiliečiai praranda dalį savo pen
sijų, negali legaliai parodyti savo 
pajamų, negali imti kreditų?" J. 
Razma siūlo, pasinaudojus gyvento
jų pajamų mokesčio nuo liepos 1 d. 
mažinimu, žymiai sugriežtinti mo
kėjimų vokeliuose priežiūrą, kad 
darbdaviams tiesiog nebeapsimoka 
rizikuoti. 

Panevėžio „Ekraną" 
galima išgelbėti 

J. Razma atkreipė dėmesį į ga
limą Panevėžio „Ekrano" bankrotą, 
kuris reikštų per 4,000 darbuotojų 
atleidimą. Jis mano, kad Vyriausybė 
padarė ne viską, kad padėtų įmonei. 
„Vienintelė mums žinoma parama 
— tai ministro pirmininko tarpi
ninkavimas (ne visiškai pasisekęs) 
„Ekrano" vadovams tariantis su 
bankais dėl reikalavimų atidėjimo. 
„Ekranui" būtų ypač svarbu išsi
laikyti bent keletą mėnesių, kol bus 
išnagrinėta jų inicijuota dempingo 
byla, kurios sėkmingos baigties 
atveju įmonei atsivertų tolesnės sėk
mingo verslo perspektyvos", — sakė 
J. Razma ir pažadėjo, kad TS kels 
klausimą dėl efektyvesnių paramos 
„Ekranui" formų, kurios leistų įmo
nei išsilaikyti iki bylos nagrinėjimo, 
taip pat reikalaus, kad Vyriausybė 
nedelsdama parengtų socialinę pro
gramą galimos nesėkmės atveju. 

A.V. Š. 

Mokykla dėkoja už 
paramą bibliotekai 

2006 m. kovo 28 d. Molėtų rajo
no Giedraičių Antano Jaroševičiaus 
vidurinės mokyklos direktorė V. 
Petkūnienė išsiuntė padėkos laišką 
JAV lietuvių verslininkams Steve 
Sarnoff ir Daivai Bajorūnas, parė
musiems mokyklos biblioteką. 

„Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
suteiktą 10,000 Lt paramą mokyk
los bibliotekai (...) Jūsų gerumo dėka 
bibliotekos skaitytojai turės galimy
bę perskaityti naujausią grožinę ir 
mokslo populiariąją literatūrą", — 
sakoma direktorės V. Petkūnienės 
padėkos laiške. 

„Matau, jog ši nedidelė mokykla 

pasiekia didelių rezultatų su mažais 
ištekliais", — skirdamas paramą 
bibliotekai džiaugėsi Steve Sarnoff. 

JAV verslininkas dėkojo Lietu
vos ambasadoriui JAV Vygaudui 
Ušackui, kurio „entuziazmas, re
miant kaimo vaikus, užkrėtė ir mus 
paremti Giedraičių mokyklą", — 
sakė S. Sarnoff. 

Norintiems daugiau sužinoti 
apie kaimo fondą, prašome apsi
lankyti svetainėje: 
http:ZAvww.iisbaltic.org/KF.htm 

Lietuvos ambasados 
JAV pranešimas 

Įsteigti nauji departamento 
apdovanojimai 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės kolegija pa
tvirtino Vyčio apdovanojimo nuosta
tus. Vyčio apdovanojimas, kurį su
daro pažymėjimas ir bronzinė raite
lio skulptūra, bus skiriama lietu
vybės labui nusipelniusiems Lietu
vos Respublikos ir užsienio valstybių 
verslininkams pagerbti bei pažymėti 
jų ypatingus nuopelnus puoselėjant, 

" plėtojant ir remiant lietuvybę. 
Departamento kolegija taip pat 

patvirtino Liudviko Rėzos apdo
vanojimo nuostatus. Liudviko Rėzos 
apdovanojimas, kur. sudaro paū

mėjimas ir bronzinė L. Rėzos skulp
tūrėlė, bus skiriami nusipelniu
siems Lietuvos Respublikos ir už
sienio valstybių piliečiams pagerbti 
bei pažymėti jų ypatingus nuopel
nus puoselėjant, skatinant, plėtojant 
ir remiant lituanistinį švietimą. 

Iki šiol departamento apdovano
jimas buvo Aukso ženklas „Už 
nuopelnus" ir Sidabro ženklas „Už 
nuopelnus". 

Jonas Rumšą 
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamento prie 
LR Vyriausybes atstovas 

spauda: 

UŽSIIMTI KELIAIS DARBAIS 
NEĮMANOMA 

Mokslininkai įspėja, kad tarp 
vaikų įsigalinti tendencija vienu me
tu užsiimti keliais darbais, pasitel
kiant daugybę elektroninių įrengi
nių, labai kenkia jų gebėjimui susi
kaupti, rašoma Didžiosios Britanijos 
naujienų portale „TimesOnline". 

California įsikūrusiame Kaiser 
šeimos fonde atlikti tyrimai parodė, 
kad vaikai elektroninėje terpėje 
praleidžia po 6.5 vai. per dieną, ta
čiau į šį laiką sugeba sutalpinti 8.5 
vai. realaus buvimo šioje aplinkoje. 
Spartus naudojimasis internetu 
„iPod", mobiliaisiais telefonais ir 
DVD slypi anapus reiškinio, dėl ku
rio vienu metu keliais darbais užsi
imantys vaikai vadinami „M karta" 
(Generation M). 

Dabar mokslininkai patvirtino 
daugelio tėvų įsitikinimą, kad neį
manoma vienu metu susitelkti į dau
giau negu vieną dalyką. Nustatyta, 
kad vaikai, ruošiantys namų darbus 
ir tuo pat metu internetu siuntinė-
jantys ei. pranešimus, gali užtrukti 
50 proc. ilgiau negu atlikdami šiuos 
darbus atskirai. 

Michigan universiteto konityvi-
nės psichologijos profesoriaus David 
E. Meyer įsitikinimu, vienu metu 
Įmanoma iš tiesu atlikti tik papras
tus darbus, pavyzdžiui, lyginti rūbus 

ir klausytis radijo. Jis vadovavo 
bandymams, kurie parodė, kad jau
nuoliams, kurie turėjo vienu metu 
spręsti skirtingus matematikos už
davinius, prireikė gerokai daugiau 
laiko. 

„Tiems atvejams, kurie yra susi
ję su sudėtingesnėmis užduotimis — 
ypač reikalaujančiomis kalbos, — 
gebėjimas be nuostolių užsiimti ke
liais darbais vienu metu yra iš esmės 
neįmanomas {....} Laiko, sugaištamo 
visoms užduotims atlikti, sąnaudos 
labai padidės", — teigė profesorius. 
„Per ilgesnį laikotarpį tai gali su
kelti persitempimą ir privesti prie 
psichinės ir fizinės disfunkcijos, kaip 
dažnai nutinka skrydžių valdymo 
centro dispečeriams". Kiti moksli
ninkai įsitikinę, kad toks tvarkyma
sis su užduotimis namuose gali pa
liesti ir santykius šeimoje. 

Ekseterio universiteto kognity-
vinės psichologijos profesorius Step-
hen Monsell, paklaustas, kaip vaikai 
tokiais atvejais gali mokytis atsakė: 
„Jei norite giliau pamąstyti apie 
vieną dalyką, turite susikaupti ilges
niam laikui. Jei kas penkias minutes 
atsiliepiate mobiliuoju telefonu, ma
žiau tikėtinas, kad įmanomas atidus 
ir nuoseklus rezultatas". 

BNS 
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NEVENGIANT TIESOS APIE EMIGRACIJĄ 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Valstybei ir tautai žalingai emi
gracijai iš Lietuvos sustabdyti pir
miausia būtina dalykus vadinti tik
rais vardais. Sveikintinos dr. Povilo 
Jakučionio blaivios mintys tuo klau
simu 2006 m. kovo 23 d. (Nr. 12) 
„Tremtinyje". Jis ten tarp kitko sug
riovė didįjį „bedarbių bėgimo" melą, 
kuris neatsakingai naudojamas, 
kaip pirmas „bėgimo" pateisinimas. 
Kvalifikuotų darbuotojų stoka nu
traukia pirmąją to melo kaukę. O 
neva bėgą skurdžiai bedarbiai neturi 
pinigų net bilietui į Vilnių nusipirk
ti. Reikia nuplėšti ir „bėgimo" (be 
raudonarmiečių durtuvų ir Sibiro 
tremties pavojaus) kaukę. Vyksta ne 
„bėgimas", o pabėgimas: pabėgimas 
nuo pareigos tėvų kraštui — tėvynei; 
nuo pareigos prisidėti prie Lietuvos 
priešų nuniokotos (ekonomiškai ir 
dvasiškai) Lietuvos atstatymo. 

Pabrėžtina, kad čia nekalbama 
apie tuos, kurie parodo pagirtinos 
drąsos ir iniciatyvos užsidirbti lėšų 
užsieniuose, ten imantis bet kokio 
darbo, kad padėtų ekonominius pag
rindus savo ar artimųjų projektams 
Lietuvoje. Jie yra lietuviai „investuo
tojai" į Lietuvos atstatymą. 

Tačiau keblus klausimas, ar ga
lime visiškai pasmerkti, kaip dezer
tyrus iš kovos lauko, net ir tuos, ku
rie, pareiškę, „kas man iš tos Lie
tuvos", atsuka tėvų žemei nugarą ir 
eina ieškoti ne darbo, o uždarbio, gal 

lengvai parsiduos ir trečiam, dau
giau užmokančiam kraštui. Visgi jie 
y r a apgailėtini, o ne beatodairiškai 
pasmerkt ini , nes yra šlykščiausios 
žinomos pasaulyje, sistemos — ko
munizmo okupacijos aukos. Naciai 
dujų kamerose k i tas tautas žudė 
nuodingomis dujomis, o komunistai 
už „geležinės uždangos", lyg didžiu
lėje kameroje, t au tas žudė tautišku
mui ir pa t r io t izmui nuodingomis 
melagingų idėjų formomis. 

Karo ginklų skeveldros paliko 
daugybę žmonių be rankų ir kojų, o 
didžiojo melo dujos daugelį sovieti
nėje kameroje uždarytų žmonių pa
liko be vieno iš šviesiausių jausmų 
širdyje — be tėvynės meilės jausmo, 
kurį seka net iki mirties pasiaukoti 
ska t inąs patriotizmas. Tad tie filoso
fai, kurie lyg kokie habilituoti run
keliai, niekina patriotizmą, atgaivi
na antipatriotinių užsilikusių dujų 
veikimą. Be tėvynės meilės jausmo 
žmogus yra dvasinis invalidas. 

Reikia gailėtis ir užjausti tuos, 
kur ie tą kilnų ir žmogų virš savęs 
pakeliantį jausmą yra praradę. Jie 
y r a tolygūs kurt iems, kurie negirdi 
lakštingalos, akliems, kurie nemato 
dangaus žvaigždžių ir margaspalvių 
pievų. Kadangi ir pastariesiems kar
ta is yra viltis pagyti, reikia tikėtis, 
kad ats idūrę svetur, tapę svetimais 
t a r p svetimųjų, j ie pajus tėvynės 
laukų , ar t imųjų šiltos šypsenos 
t r auką ir a tgaus tėvynės meilę, tap
dami tikrais lietuviais, o ne pasauly

je pasimetusiais kosmopolitais. 
Tam reikia, kad juos užjaustu

me, bet taip pat nelaikytume jų 
kažkokiais gudragalviais, gudres
niais už likusius pakelti Lietuvos at
sistatymo vargus ir darbus. 

Jokiu būdu neprisidėkime prie 
plepalų, kad tie Lietuvą apleidę 
lietuviai — yra nepriklausomybės 
aukos: raudonojo materializmo apa
kinti, jie negirdėjo net Kudirkos pas
merkimo tų, kurie atsuko nugarą 
tautai dėl svetimo „trupiniuko auk
so, skanios sriubos šaukšto". 

Įdomiai nuteikė neseniai girdėta 
žinia apie bėdon pakliuvusius mūsų 
tautiečius užsieniuose, apgulančius 
Lietuvos ambasadas su pagalbos 
prašymais ar reikalavimais. Jei bė
don pakliuvo tie, kurie išvyko užsi
dirbti lėšų ir grįžti, turi moralinę tei
sę pagalbai. O kiti, lyg turėtų pagal
bos bėdoje ieškoti kokioje nors kos
mopolitinėje ambasadoje. 

Žinoma, kad ir pastarųjų negali
ma atstumti: visi yra mūsų tautos 
vaikai. Ir yra dar galimybė, kad, nera
dę „kosmopolitinės ambasados", to
kie pajus savos ambasados prasmę. 

Deja, mūsų žiniasklaidoje per 
dažnai pasitaiko lyg ir skatinimai 
išvykti, rodant tik „laimingus", be 
jokių bėdų ir pažeminimų, „ten" 
įsikūrusius, besilinksminančius išei
vius. Kalbama tik apie tai, kiek už
dirbama, o ne kiek tai kainuoja įvai
riais neparodomais būdais. 

Ypač apgailėtini tie, kurie žada 

sugrįžti, „kai Lietuvoje bus viskas 
geriau". Jie yra lyg sūnūs, sakantys 
ligotai motinai: „Kai tu prikaposi 
malkų, užkaišiosi pirkios sienų ply
šius, pakūrensi krosnį, aš sugrįšiu". 
Tačiau ir toki'e gali grįžti kaip „sū
nūs palaidūnai". 

„Protų nutekėjimo", išnaudojus 
Lietuvos Respublikos aukštąsias mo
kyklas, sustabdymui padėtų Pirmo
joje Respublikoje naudotas atsimo-
kėjimo už valdiškas stipendijas me
todas. Stipendininkas pasirašė su
tartį, kad Lietuvoje ar užsieniuose 
baigęs mokslus, bent 3 metus dirbs 
Lietuvoje jam nurodytoje srityje. 

Kadangi dabar atsirado „nute
kėjimas", tokią sutartį turėtų pasira
šyti kiekvienas, į aukštąjį mokslą 
kopiantis Lietuvos pilietis. Jai nelie-
ki dirbti Lietuvoje, apmokėk visą 
realią vieno studento išmokslinimo 
kainą, su nuošimčiais. Antraip, kaip 
prasiskolinęs valstybei, būsi iš bet 
kur sugrąžintas. O „trečiąją bangą" 
lepinti jų ir jų vaikų lietuviškumo (?) 
kuriam laikui išlaikymui Respub
likos iždo sąskaita yra nusikaltimas 
prieš tėvynėje liekantį jaunimą. Kur 
yra valstybės rūpinimasis ir parama 
patriotinėms moksleivių organizaci
joms — skautams, ateitininkams, 
valančiukams, kudirkiečiams? 

Tad žiūrėkime į emigraciją blai
viai, vadinkime dalykus tikrais var
dais. Tai padės sustabdyti pabė
gėlius ir grąžinti dalį pabėgusiųjų 
nuo tėvynės bėdų. 

Teisybės maišeliui prairus 

Neilgai truko žinioms apie Katyno kapinyno 
atskleidimą pasklisti po visą pasaulį. Ne

abejotina, kad ši žinia pasiekė Winston Churchill ir 
JAV prezidento ausis, juos pastatydama į labai 
nemalonią padėtį. Neilgai trukus ir sąjungininkų 
žiniasklaida pagavo šias žinias. Ypač lenkų spauda 
laisvame pasaulyje pakėlė daug triukšmo, sukelda
ma kontraversinių nuomonių dėl žudynių kaltinin
ko. Dauguma žurnalistų-komentatorių patikėjo vo
kiečių versija, nes ji skambėjo daug labiau įtikinan
čiai. Churchill, turėdamas pakankamai informaci
jos apie padėtį, iš tiesų, irgi tikėjo, kad sovietai kal
ti. Bet viešas tos kaltės pripažinimas tikriausiai 
supykintų Staliną, kuris nežinia kaip pasielgtų, iš
girdęs priešiškus teigimus jo adresu. Karas toli gra
žu dar nėjo į galutinę pergalę prieš nacius, nors ry
tų fronte vokiečiams pradėjo nesisekti. Vakariečiai 
bijojo, kad sovietai nepadarytų atskiros taikos su 
Hitleriu, kaip jau anksčiau buvo padarę, prieš pra
dedant karą. Todėl Anglijoje ir Amerikoje valdžia 
visokiais būdais stengėsi nuslopinti priešsovietinį 
sentimentą. Reikėjo daryti viską, kad sąjunga prieš 
hitlerinę Vokietiją išsilaikytų kuo ilgiau. 

Pamatęs, kad ginčas dėl Katyno žudynių tam
pa nesuvaldomas, Churchill pasikvietė Lenkijos 
premjerą Sikorski pietums Nr. 10 Downing gatvė
je. Pasiklausęs Sikorski parodymų, kaip jis pats 
vėliau aprašė, kaip „turtą įrodymų" apie galimą 
sovietų kaltę, Churchill pasakė Sikorski: „Jei jie 
yra mirę, nieko nebegali padaryti juos sugrąžinti". 
Bet tai buvo pavėluota pastaba. Lenkijos egzilinės 
vyriausybės Londone nota sovietams j au buvo pa
siekusi Kremlių: 

„Viešoji nuomonė Lenkijoje ir visame pasauly
je buvo taip giliai sukrėsta, kad tik neužginčijantys 
faktai gali nusverti gausius ir išsamius vokiečių 
pareiškimus dėl lenkų karininkų tūkstančių lavo
nų atradimo, nužudytų netoli Smolensko 1940 m. 
pavasarį". 

Ši nota ir buvo paskutine prieš Maskvai nu
traukus diplomatinius santykius su londoniške 
lenkų vyriausybe. 

1943 m. liepos 4 d. netoli Gibraltaro gen. Wla-
dyslaw Sikorski, Lenkijos vyriausybės Londone mi
nistras pirmininkas ir vyriausias lenkų kariuo
menės vadas žuvo lėktuvo avarijoje, kurios prie
žastis iki šiol nėra išaiškinta (tariama, jog tai buvo 
sabotažo veiksmai Kaltė metama anl garsiojo so-
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vietų šnipo Kim Philby, kuris tuo metu buvo britų 
saugumo viršininku Gibraltare ir panaudojo 
NKVD dalinį, kurs lydėjo sovietų ambasadorių L 
M. Maisky, sabotuoti britų lėktuvą, vairuojamą če
ko piloto. Lėktuvas nukrito atviroje jūroje, amžiams 
tapęs karstu generolui Sikorski ir jo palydovams. 

Iš tiesų, atrodo, kad Vakarų sąjungininkų vy
riausybės ne per daugiausia jaudinosi dėl Si

korski mirties. Šalia trumpų pranešimų spaudoje ir 
radijo bangomis, Vakarai bandė nutylėti šį inciden
tą. Kai kurie istorikai neatmeta galimybės, kad vi
sa ta lenkų premjero mirties afera įvyko su britų 
vyriausybės palaiminimu, bet į tai nesigilinsime. 
Tik tiek reikia pasakyti, kad šalia kitų, tuometinis 
britų užsienio reikalų ministras Anthony Eden 
visokiais būdais bandė dar prieš Sikorski mirtį 
daryti įtakos, kad jis priimtų sovietų versiją dėl 
Katyno žudynių, vien tiktai priešvokiškosios san
tarvės labui. Sikorski iki mirties priešinosi anglų ir 
amerikiečių spaudimui suklastoti teisybę. „Tad 
Lenkija prarado pajėgų ir pasišventusį vadą, kuris 
daugiau negu kitas vyriausybės vadovas, pakar
totinai apeliuodamas į pasaulio sąžinę dėl vokiečių 
teroro aukų, ypač dėl žydų, kenčiančių neįtikėtinus 
ba isumus okupuotoje Lenkijoje", — sako Iwo 
Cyprian Pogonovvski. Tuo tarpu vokiečiai Katyne 
baigė kasinėjimus ir liepos 7 d. vėl užkasė aukas 
septyniuose masiniuose kapuose. Nebebuvo prak
tiška atidengti aštuntą kapą dėl karštų orų, ir, 
svarbiausia, dėl artėjančios Raudonosios armijos iš 
rytų. 1943 m. rugsėjo 25 d. Smolenskas, kartu su 
Katyno giria, vėl atiteko sovietams. 

Apie tai dar pakalbėsiu vėliau, o dabar dar 
grįšim į Lenkiją ir trumpai į Lietuvą. 

Dėl ko skambėjo , gaudė va rpa i ? 

Pasiekęs pirmąjį laimėjimą — sukiršinti SSRS 
su Lenkijos vyriausybe Londone — J. Goebells ne
nuleido rankų, toliau varydamas savo propagandą 

apie Katyno žudynes. Per savo ir okupuotų kraštų 
spaudą bei oro bangomis diena iš dienos sklido nau
jausios žinios apie padarytą pažangą kapų kasi
nėjimuose. Skelbė apie Tarptautinės komisijos ra
dinius, apie korespondentų apsilankymus. Skelbė 
ir apie priešininkų belaisvių-karininkų dalyvavi
mą tyrimuose, įskaitant du amerikiečius, pik. lt. 
John Van Vliet ir kpt. D. B. Stewart. Prisimenu, 
Lietuvoje ėjęs dienraštis „Ateitis" spausdino ko
mentarus ir nuotraukas apie Ožkos kalvą. Neat
siliko ir Vilniaus bei Kauno radijas, su savo „Dėme
sio, dėmesio! Kalba Kaunas, kartu veikia ir Vil
nius..." Berlyno radijas gen. Sikorski vadino „pas
kutine Katyno nusikaltimo auka". 

Trumpai prieš karo pradžią mano tėtis nu
sipirko naujutėlaitį anglų gamybos radijo 

aparatą, berods „Mediator" firmos. Dar neužmiršau 
to rudens popietės, kai mes vaikai, grįžę iš mokyk
los, didžiausiam nustebimui, radom ant stogo besi
karstantį jauną radijo techniką, kur jis tarp dviejų 
stulpelių uždėjo anteną. Vėliau, prijungęs bateriją 
(akumuliatorių), paleido tokią garsią ir aiškią mu
ziką, kad visi trys mūsų šunys pradėjo unisonu 
staugti. Geras tai buvo aparatas. Pusės pasaulio, 
ypač Europos, stočių galėjom juo klausytis. Net Va
tikano lietuviškų žinių klausydavom. Jei gerai atsi
menu, ir BBC lietuvių kalba žinias transliuodavo. 
Tik sovietų ir vokiečių okupacijos metais turėjom 
labai atsargiai tai daryti. Apskritai tais laikais net 
nebuvo uždrausta turėti radijo aparatus su trum
pų bangų juostomis. Tėtis paslėpdavo akumulia
torių, įtartiniems asmenims apsilankant mūsų 
ūkyje. 

Vokiečiams atkasinejant Katyno kapus, mes 
drąsiai klausydavom per mūsų „Mediator" perduo
damų žinių, nesvarbu, iš kur. Kartą, besukinėda-
mas stočių „sagą", pagavau kažkurią stoti H Len
kijos, kuri perdavė keistą varpų muziką. Ilgiau pa
siklausęs, išgirdau pranešėją, lenkų kalba tariant 
ilgas ir trumpesnias lenkiškas pavardes, kartais 
įterpiant ir vokiškai bei žydiškai skambančias. Po 
kiekvienos pavardes pasigirsdavo ir gana garsus, 
žemo tono varpo dūžis. Šiurpulingai skambėjo ši 
transliacija. Po kelių minučių varpai nutilo ir pra
nešėjas paaiškino, kad tai buvo vėliausiai atkastų 
lenkų karininkų pavardes iš Katyno kapinyno. Po 
varpo dūži gaudavo ir neatpažinti lavonai. Beveik 
be išimties, po tokių transliacijų skambėdavo Wag-
ner kūriniai — Adolf Hit , r- mėgstamiausia muzi
ka. Bus daugiau. 
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Transpor to pa roda — ga l imybė 
surasti verslo par tner ių 

Parodos „TransBaltica" eksponatas. 

Vilnius, balandžio 5 d. (ELTA) 
— Lietuvos parodų centre „Litexpo" 
trečiadienį atidarytoje tarptautinėje 
transporto ir logistikos parodoje 
„TransBaltica 2006" dalyvauja 120 
kompanijų iš 9 pasaulio šalių. 

Atidarydamas parodą ministras 
pirmininkas Algirdas Brazauskas 
pažymėjo, kad transporto verslas pa
staruoju metu Lietuvoje labai spar
čiai plečiasi. Tarptautinėje rinkoje 
Lietuvos vežėjai krovinius gabena 
įvairiose Europos-valstybėse, verslas 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

jiems neblogai sekasi. Kita vertus, 
sakė premjeras, šios profesijos atsto
vų j au trūksta, reikia daugiau jos 
mokyti jaunimą. 

Vyriausybės vadovas taip pat 
akcentavo, kad vis didesnis dėmesys 
skiriamas Lietuvos, kaip tranzito 
valstybės, įvaizdžiui kurt i , šalies 
transporto sistemai tobulinti ir plė
toti. Tokioje tarptautinėje parodoje 
yra gera galimybė surasti potencia
lių verslo partnerių ir įsitvirtinti 
naujose transporto rinkose. 

Tiesiami t i l ta i mokslininkų bičiulystei 
Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 

Skatinamas Lietuvos ir JAV medici
nos tyrimų bei mokslo įstaigų ben
dradarbiavimas. 

Platesnio Lietuvos ir JAV medi
cinos tyrimų ir mokslo įstaigų ben
dradarbiavimo galimybes antradienį 
aptarė Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas ir JAV Nacionali
nių sveikatos institutų (NIH) direk
torius Elias A. Zerhouni. 

Pritardamas Lietuvos ambasa
doriaus pasiūlymui plėtoti bendra
darbiavimą, NIH direktorius paragi
no Lietuvą įvardyti 3-4 prioritetines 
sritis, kuriose mokslininkai iš Lietu
vos galėtų atlikti tyrimus, finansuo
jant NIH. 

Pasak E. A. Zerhouni, institutai 
yra suinteresuoti priimti mokslinin

kus iš Lietuvos, kurie dirbtų NIH ir 
pasisėmę patirties po vienerių metų 
sugrįžtų į Lietuvą. 

Šiuo metu NIH teikia stipendi
jas ir paramą Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultetui, Kauno medici
nos universitetui, AIDS centrui. 

NIH direktorius taip pat pritarė 
glaudesniam Lietuvos ir JAV lietu
vių mokslininkų bendradarbiavimui. 

Nacionalinis sveikatos institu
tas — JAV Sveikatos apsaugos ir 
žmogiškųjų išteklių departamento 
padalinys, atliekantis medicinos ty
rimus. Jo metinis biudžetas — apie 
29 milijardus JAV dolerių. 

NIH taip pat yra didžiausias pa
saulyje biomedicinos tyrimų centras. 
NIH šiuo metu dirba 6 tyrinėtojai iš 
Lietuvos. 

* Lenkijos krepšinio federa
cijoje svarstoma ga l imybė Lietu
vai ke i s t i s Europos k r e p š i n i o 
čempionatais . Lenkija Senojo že
myno pirmenybes turi surengti 2009 
metais, o lietuviai — 2011-aisiais. 
Lenkijoje vis daugiau kyla abejonių, 
ar šalis sugebės surengti 2009 metų 
Europos vyrų krepšinio čempionatą. 
Lenkijos krepšinio federacija šiuo 
metu turi net 3.5 mln. zlotų skolų. 
Todėl sukurtas gelbėjimosi planas, 
pagal kurį Lenkija turėtų susikeisti 
teisėmis rengti Europos čempionatą 
su Lietuva, kuriai yra patikėtos 
2011-ųjų pirmenybės. Manoma, kad 
lietuviai, skirtingai nei lenkai, pasi
rengę ir organizaciniu požiūriu, ir 
sportiniu. 

* Elektrėnų „Energija", pasi-
pildžiusi iš Anglijos sugrįžusiu 
Šarūnu Kuliešiumi ir sezoną 
Daugpilyje (Latvija) baigusiu Dovy
du Kulevičiumi, suža idė dvejas 
draugiškas rungtynes Gardine (Bal

tarusija) su vietos „Neman" koman
da. Pirmą susitikimą lietuviai pra
laimėjo 3:7, o antrąjį laimėjo 9:4. 

* Devintą p e r g a l ę iš e i l ė s 
NBA iškovojo vietą atkrintamo
s i o s e varžybose užs i t ikr inus i 
Cleveland „Cavaliers" komanda, an
tradienį namuose 124:91 sutriuški
nusi Philadelphia „76ers" krepšinin
kus. Žydrūnas Ilgauskas jau rungty
nių pradžioje patyrė kairės kojos 
t raumą ir šeimininkų gretose ne
rungtyniavo. 37 taškus nugalėto
jams pelnė LeBron James , 23. 

* 42-ą pergalę 75-ose NHL re
guliariojo sezono rungtynėse iš
kovojo bei vietą atkrintamosiose 
varžybose užsitikrino Dariaus Kas
paraičio New York „Rangers", antra
dienį namuose po baudinių serijos 
3:2 įveikusi Philadelphia „Flyers" le
do ritulininkus. Lietuvis šiose varžy
bose nerungtyniavo. Paskutinį kartą 
atkrintamosiose varžybose Ra:.-
gers" žaidė 1997 metais. 

Prezidentas domėjosi 
tarptautinėmis misijomis 
Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 

Kariuomenės vadas generolas majo
ras Valdas Tutkus pristatė preziden
tui, kaip Lietuvai sekasi vadovauti 
Afganistano Goro provincijos atkū
rimo grupei bei informavo apie pra
ėjusią savaitę Afganistane elektroli
to tirpalu apsinuodijusio Lietuvos 
kario būklę. 

Kaip po susitikimo sakė V. Tut
kus, pokalbyje su prezidentu akcen
tuota būtinybė plėsti provincijos at
kūrimo grupės civilinę dalį ir pradėti 
įgyvendinti humanitarinius bei re
konstrukcijos projektus. 

Pasak generolo majoro, skur
džiai Afganistano provincijai būtų 
svarbi net ir nedidelė finansinė pa
rama. 

„Prezidentas taip pat domėjosi 
mūsų karių tarptautinėse misijose 
saugumo sąlygomis, kurios šiuo me
tu yra normalios", — sakė V. Tutkus. 

Lietuvos vadovaujama Goro pro
vincijos atkūrimo grupės misija — 
sudedamoji NATO vadovaujamų 
ISAF pajėgų operacijos dalis. 

Susi t ik ime su kar iuomenės 
vadu prezidentas taip pat domėjosi 
per nelaimingą atsitikimą Goro pro
vincijoje susižeidusio kario sveikata. 
V. Tutkus informavo šalies vadovą, 
jog kario būklė gerėja. 

Kaip sakė Karo medicinos tarny
bos vadas pulkininkas Leonardas 
Bakaitis, Kauno medicinos universi
teto klinikose gydomas karys antra
dienį perkeltas iš reanimacijos į gas
troenterologijos skyrių, j is vaikšto, 
kalba, net valgo. Kario vidaus orga
nų būklė ir toliau bus stebima. 

I Lietuvos vadovaujamą Goro 
provincijos atkūrimo grupę nusiųs
tas Juozo Vitkaus Inžinerijos bata
liono seržantas Mindaugas Petronai-
tis, preliminariais duomenimis, nu
kentėjo per savo neapdairumą. Kaip 
anksčiau pranešė Krašto apsaugos 
ministerija, karinės stovyklos Cag-
čarane technikos parko patalpose, 
ruošdamas transporto priemonę už
duočiai, M. Petronaitis gurkštelėjęs 
elektrolito tirpalo, skirto automobi
lių akumuliatoriams. 

Ieškoma būdų televiziją 
transliuoti per internetą 
Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 

Lietuviškų televizijos programų 
transliavimo internete ir per palydo
vą teisinio reglamentavimo proble
mas nagrinės ir būdų joms pašalinti 
ieškos iš daugiau nei 10-ies instituci
jų atstovų sudaryta darbo grupė. 

Sudaryti tokią grupę nuspręsta 
Seimo Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto posėdyje, pranešė 
komitetas. 

Pasak pranešimo, darbo grupę 
sudaro Seimo Informacinės visuome
nės plėtros, Švietimo, mokslo ir kul
tūros komitetų, Vyriausybės kance
liarijos, Susisiekimo, Kultūros, Už
sienio reikalų ministerijų, Ryšių re
guliavimo tarnybos, Lietuvos radijo 
ir televizijos komisijos (LRTK), Lie
tuvos radijo ir televizijos tarybos, 
Lietuvos radijo ir televizijos asociaci
jos, asociacijos „Infobalt" ir autorių 
teisių gynimo organizacijų atstovai. 

Valstybės valdomas Lietuvos ra

dijo ir televizijos cen t ras pernai 
gruodžio pabaigoje buvo pradėjęs tie
siogines programų LTV, LNK, TV3, 
BTV, „Tango TV" ir LTV2 transliaci
jas internete. 

Tačiau kilus skandalui dėl ne
išpirktų autorinių teisių ir sulaukęs 
LRTK bei komercinių transliuotojų 
priekaištų dalį šių transliacijų LRTC 
nutraukė ir šiuo metu transliuoja tik 
kai kurias LTV ir LTV2 programas. 

Be to, LRTK yra nustačiusi , kad 
LTV2 la idas , kur ioms t rans l iuot i 
svetur neturi autorinių teisių, pakei
čia kitomis ir tokiu būdu programą 
transliuodama per palydovą nusi
žengia įs ta tymams. 

Lietuviškus televizijos kanalus 
TV3, „Tango TV", LTV ir TV1 užsie
nyje per palydovą taip pat gali stebė
ti „Viasat" klientai. Tačiau „Viasat" 
atstovai teigia, kad autorinių teisių 
šioms transliacijoms užsienyje nėra 
išpirkę. 

E. Bagdonas departamentui nevadovaus 
Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 

Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis neigia pranešimus, esą iš 
prezidento patarėjų dėl skandalin
gos Turniškių butų istorijos atsista
tydinęs Edminas Bagdonas preten
duoja tapti Užsienio reikalų ministe
rijos (URM) Rytų Europos ir Vidu
rinės Azijos departamento vadovu. 

„Galiu patvirtinti, kad pono 
Bagdono kandidatūra tapti kurio 
nors departamento direktoriumi nė
ra svarstoma", — trečiadienį Seime 
po Užsienio reikalų komiteto (URK) 
posėdžio sakė A. Valionis. 

Kaip rašė dienraštis „Lietuvos 
rytas", URM Rytų Europos ir Vidu
rinės Azijos departamento vadovo 
postas netrukus turėtų likti laisvas, 
kadangi dabartinis departamento 
vadovas Vytautas Žalys bus skiria
mas Lietuvos ambasadoriumi Mol
dovoje. 

Anot dienraščio, ramus prieg
lobstis pagaliau rastas ir vienam so
cialdemokratų vadovų, premjero pa
tarėjui Juozui Bernatoniui —jis bus 
skiriamas I.iefivos irr.aasadori'im: 

Estijoje. 
Prieš tai J . Bernatonį buvo ban

doma išsiųsti į Baltarusiją, Čekiją, 
Gruziją, Moldovą. 

Diplomatinėje taryboje numato
ma ir daugiau pokyčių — dabart inis 
Lietuvos ambasadorius Latvijoje Os
valdas Ciukšys skiriamas ambasa
doriumi Čekijoje, dabar Lietuvos 
ambasadai Estijoje vadovaujant is 
Antanas Vinkus keliaus į Latviją. 

Lietuvos ambasadorius JAV Vy
gaudas Ušackas skiriamas ambasa
doriumi Didžiojoje Britanijoje. 

Ambasadore Belgijoje skiriama 
URM Ekonominio saugumo politikos 
departamento laikinojo vadovo pa
reigas šiuo metu einanti Nijolė Žam-
baitė, o valstybinio ir diplomatinio 
protokolo vadovas Giedrius Puodžiū
nas taps Lietuvos ambasadoriumi 
Austrijoje. 

Planuojamus pokyčius diploma
tinėje tarnyboje trečiadienį svarstė 
Seimo Užsienio reikalų komitetas. 

Užsienio reikalų minis t ras neko-
ler.tavo prar.es:m: apie pasiKe.t:-

itinėje tarr.ynoje. 

http://prar.es
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Pasaulio naujienos 

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

penktadienį per sprogimą autobusų 
stotyje centre žuvo vienas žmogus, o 
dar 13 buvo sužeisti . 

Pratęstas S. Hussein teismas 
Baghdad, balandžio 5 d. 

(AFP/BNS) — Irake trečiadienį po 
trijų savaičių pertraukos pratęstas 
nušalintojo diktatoriaus Saddam 
Hussein teismas dėl šiitų žudynių 9-
ojo dešimtmečio viduryje. 

S. Hussein vienintelis iš kaltina
mųjų pasirodė teisme. Teismo pirmi
ninkui Rauf Abdel Rahman pradėjus 
posėdį, buvęs prezidentas iš karto 
leidosi į tiradą prieš Vidaus reikalų 
ministeriją, kurią pavadino institu
cija, „kankinančia ir gatvėse žudan
čia tūkstančius žmonių". 

Teisėjas jį nutraukė ir nurodė 
jam susilaikyti nuo politinių pareiš
kimų, o S. Hussein tada pareiškė: 
„Jūs bijot vidaus reikalų ministro, 
bet jis negąsdina net mano šuns". 

Nušalintasis prezidentas ir dar 
septyni atsakovai šiuo metu yra tei
siami dėl daugiau kaip 140 Dudjail 
gyventojų nužudymo po to, kai šiame 
miestelyje 1982 metais buvo pasikė
sinta į S. Hussein gyvybę. 

Irako aukštasis tribunolas an
tradienį nurodė, kad S. Hussein ir 
dar šešis asmenis taip pat apkaltins 
dėl genocido — šie kaltinimai susiję 
su kurdų žudymu 9-ojo dešimtmečio 
pabaigoje. 

Teismo pertrauka buvo paskelb
ta, kad teisėjai turėtų laiko parengti 
šios bylos kaltinimus, patikrinti įro
dymus ir pradėti naują proceso fazę, 
tačiau dar daug kas liko nepadaryta, 
praėjusią savaitę sakė vyriausiasis 
kaltintojas Jaafar ai Mussawi. 

Jis pridūrė, kad kaltintojai turi 
naujų dokumentų, siejančių atsako
vus su žudynėmis Dudjail. Šių doku
mentų pateikimas bus labai svarbus 
bylai, bet keli atsakovai suabejojo iki 
šiol pateiktų dokumentų, kurių dau

gelyje yra jų parašai, autentiškumu. 
Trečiadienio posėdis vėl buvo 

trumpas. Buvo paskelbta teismo per
trauka, kad specialistai galėtų iš
analizuoti rašyseną atsakovų ginči
jamuose dokumentuose. 

S. Hussein procesas vyksta labai 
lėtai. Ankstesnius 17 posėdžių tem
dė atsakovų ir jų advokatų boikotai, 
teisininkų nužudymai, teisėjų atsis
tatydinimai ir buvusio ministro pir
mininko bei kitų kaltinamųjų efek
tingi pareiškimai. 

Tačiau po praėjusio posėdžio kai 
kurie ekspertai atkreipė dėmesį į tai, 
jog yra požymių, kad teismo proce
sas įeina į vėžes. 

„Svarbu, kad per praėjusius po
rą posėdžių kovo mėnesį nebuvo di
delių krizių. Tai — pasikeitimas, — 
sakė Miranda Sissons, dirbanti teis
mo procesą stebinčiai organizacijai 
'International Center for Transitio-
nal Justice'. — Tai pradeda atrodyti 
kaip teisinis procesas". 

Kovo 15 dieną S. Hussein ragino 
priešintis, tuo pačiu kviesdamas ira
kiečius nu t rauk t i tarpkonfesinį 
smurtą ir nesantaiką, kurie prasi
dėjo vasario mėnesį susprogdinus ši
itų šventovę Samaroje. 

Gynybai nepripažįstant šio teis
mo teisėtumo, taip pat buvo reiškia
mas susirūpinimas dėl teismo proce
so teisingumo. 

Ataskaitoje Jungt in ių Tautų 
Žmogaus teisių komisijai Leandr 
Despouy, kuris stebi teisėjų ir advo
katų nepriklausomybę, atkreipė dė
mesį į „žinomus t rūkumus" ir nuro
dė, kad kaltinamuosius geriau teisti 
„tarptautiniame tribunole, kuris ga
lėtų kliautis Jungtinių Tautų ben
dradarbiavimu". 

Prancūzijoje 10-ą savaitę vyksta streikai 
Paryžius, balandžio 5 d. (BNS) 

— Prancūzijoje jau dešimt savaičių 
tęsiasi krizė del pirmosios darbo su
tarties įstatymo. Nepaisant prezi
dento Jacąues Chirac nuolaidų su
trumpinti bandomąjį laiką nuo dvejų 
iki vienerių metų, taip pat įvesti są
lygą, kad pagal šią sutartį įdarbinti 
jauni žmonės negalėtų būti atlei
džiami, nepateikiant priežasčių, va
kar Prancūzijoje buvo surengta dar 
viena visuotinės mobilizacijos prieš 
šį ginčijamą įstatymą diena. 

Šimtai tūkstančių Prancūzijos 
studentų antradienį išėjo į gatves ti
kėdamiesi, kad jų protestai privers 
vyriausybę atsisakyti naujojo jauni
mo įdarbinimo ir atleidimo įstatymo 
po to, kai juos palaikydami transpor
to sistemos darbininkai ir mokytojai 
surengė vienos dienos streikus. 

Prancūzijos valdantieji konser
vatoriai nesutiko atsisakyti įstaty
mo, tačiau susidūrę su vidiniais ne
sutarimais dėl to, kaip numalšinti 
du mėnesius trunkančius ir ne visa
da taikius protestus, leido suprasti, 
kad gali padaryti tam tikrų nuolai
dų, jeigu profsąjungos bus pasiruo
šusios su jais derėtis. 

Įstatymo priešininkai nori į gat
ves sukviesti bent jau tiek žmonių, 
kiek jų dalyvavo prieš savaitę vyku
sioje protesto akcijoje, kai į Pran
cūzijos miestų gatves išėjo nuo vieno 

iki trijų milijonų žmonių. Tai buvo 
didžiausias gyventojų aktyvumas 
per visą Prancūzijos Penktosios Res
publikos 48-erių metų istoriją. 

Didžiausio studentų įtūžio ob
jektas ir įstatymo architektas minis
t ras pirmininkas Dominiąue de Vil-
lepin gali būti priverstas užleisti va
dovo pozicijas pagrindiniam savo 
konkurentui 2007 m. prezidento rin
kimuose vidaus reikalų ministrui 
Nicolas Sarkozy, kuris laikomas tar
pininku sprendžiant konfliktą. 

„Vienintelis sprendimas — at
sisakyti įstatymo", — sakė viena 
protestuojanti 18-metė studentė Pa
ryžiaus centre. 

„Villepin turėtų pagalvoti, kas 
būtų, jei jis su mumis apsikeistų vie
tomis ir bijotų, kad gali būti atleistas 
bet kurią minutę", — sakė 31-erių 
metų dainininkė. 

Marseille vykusioje demonstra
cijoje, organizatorių teigimu, dalyva
vo daugiau nei ketvirtis milijono 
žmonių, o tai yra daugiau nei prieš 
savaitę. Iki 75,000 žmonių, ta ip pat 
daugiau nei kovo 28-ąją, susirinko 
protestuoti ir Nantes mieste. 

Tačiau šį kartą streikai sukėlė 
kur kas mažiau nepatogumų, nei 
praėjusią savaitę. Geležinkelių prof-
sąjungos pranešė, kad šalyje pagal 
grafiką važiuoja maždaug 80 procen
tų traukinių. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) valsty

bės narės ir Europos Parlamento na
riai pasiekė susitarimą papildyti ES 
2007-2013 metų biudžetą papildo
mais 4 mlrd. eurų. Valstybės narės 
sutiko pridėti prie gruodį suderėto 

; 862.4 mlrd. eurų biudžeto papildo-
, mus 2 mlrd. eurų, o dar 2 mlrd. eurų 
i bus gauta pertvarkant tam tikrus 

fondus. Pastaroji suma bus skirta 
j nenumatytoms reikmėms. Susitari-
i mas buvo pasiektas po aštuonių va

landų derybų. 

VARŠUVA 
Nepraėjus nė keturiems mėne

siams po to, kai 10 metų Lenkijos 
prezidento pareigas ėjęs Aleksandr 

; Kwasniewski pasitraukė iš politinio 
gyvenimo, jam ir jo žmonai Jolantai 
gresia teisiniai nemalonumai. Dien-

i rastis „Zycie Warszawy", remdama-
i sis prokuroro Janusz Kaczmarek žo

džiais, rašo, kad prokuratūra arti
miausiu metu tikrins J. Kwasniews-
ka įsteigto labdaros fondo finansinę 
veiklą ir apklaus jo vadovę. Bus pa
tikrintas fondą rėmusių verslininkų 
ir organizacijų finansinės veiklos 
skaidrumas. Neatmetama versija, 
jog kai kurie verslininkai veikė tuo
metinio prezidento vardu. Buvusiam 
prezidentui norima pateikti kaltini
mus ir dėl viešo melo 1992 metais, 
jog jis turi aukštąjį išsilavinimą. 

ISTAMBUL 
Istambul priemiestyje esančios 

Turkijos valdančiosios Teisingumo ir 
plėtros partijos (TPP) būstinę sudre
bino sprogimas, per kurį buvo su
žeisti du žmonės. Sprogo bomba, ku
ri buvo padėta šiukšliadėžėje prie 
įėjimo į pastatą. Televizijos reporta
žuose buvo matyti nuo sprogimo iš-
dužę pastato langai. Sprogimas 
Esenjurt rajone, kuris įsikūręs eu
ropinėje didžiausio Turkijos miesto 
pusėje, nugriaudėjo praėjus daugiau 
kaip savaitei nuo kruvinų kurdų ir 
saugumo pajėgų susirėmimų, įvy
kusių šalies pietryčiuose. Praėjusį 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV valstybės depar tamentas 

įspėjo amer ik ieč ius , gyvenančius 
Rusijoje arba vykstančius į Rusijos 
Federaciją, kad ten tebėra galimi te
roro aktai. „Šioje šalyje tebėra di
delė teroro aktų, t a rp jų išpuolių 
prieš civilinius gyventojus, grėsmė. 
Tokia padėtis gali išlikti neribotą 
laiką", — sakoma Amerikos užsienio 
politikos žinybos, kur i reguliariai at
naujina padėt ies įvairiose šalyse 
vertinimą, skirtą keliaujantiems tė
vynainiams, įspėjime. Valstybės de
partamentas pr imena Rusijoje pas
taraisiais metais įvykdytus teroro 
aktus ir įkaitų pagrobimą. „Itin di
delį nerimą kelia Siaurės Kauka
zas", — pažymima dokumente. 

RUSIJA 

MASKVA 
Europos Tarybos Parlamentinės 

Asamblėjos (ETPA) pranešimo Ru
sijos Federacijos klausimu rengėjas 
paragino Rusijos valdžią griežčiau 
kovoti su nacionalizmu ir ksenofobi
ja. „Mes žinome, kad daugėja išpuo
lių prieš žmones, kurie atrodo ki
taip. Kaip tai buvo padaryta kitose 
šalyse, būtina pri imti įstatymus. Šie 
įstatymai tu r i numaty t i griežtas 
bausmes už nusikal t imus rasiniu ir 
etniniu pagrindu", — sakė ETPA 
stebėsenos komisijos pranešėjas 
Teodoros Pangalos. 

AZIJA 

TOKYO 
Ministras pirmininkas Junichi-

ro Koizumi, rugsėjį planuojantis pa
sitraukti iš premjero posto, trečia
dienį tapo trečiuoju ilgiausiai dir
bančiu Japonijos pokario vadovu, 
kuriam politinį ilgaamžiškumą už
tikrino rinkėjų pa rama ir sėkmė. 
„Garbanotąjį" premjerą J. Koizumi, 
daugiau dėmesio skiriantį papras
tiems japonams, o ne senoms politi
nėms taisyklėms, netgi dabar remia 
daugiau kaip 40 proc. Japonijos rin
kėjų. 

Krovinig gabenimas 
ektjv^ visas pasaulio šalis. 

Air Freight 
"^Automob-IIL- pirkimas be 
i siuntimas i visas pasaulio šalis 

Krovini u pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 

SmulKu siuntimu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje be> Ukra roję. 

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



8 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis 

GERINA SVEIKATĄ IR FIGŪRĄ 
Po dešimties užsiėmimų paju

site skirtumą, po dvidešimties — 
pamatysime skirtumą, po tr isde
šimties turėsite naują kūną. Taip 
sakė Joseph H. Pilates. 

Prieš dešimtmečius jo sukur ta 
sistema iki šiol turi pasekėjų. Ame
rikoje itin populiari Pilates metodika 
vis labiau domina ir klaipėdiečius. 

Tobulėjimas pagal Pilates meto
dą — unikali pratimų sistema, kurią 
J. Pilates sukūrė XX amžiaus pra
džioje. Ji skirta raumenims stiprinti 
bei tonizuoti, laikysenai ir lankstu
mui gerinti, pusiausvyrai ugdyti. 
Treniruočių pagal Pilates metodą 
rezultatas — kūno ir proto vienybė, 
lieknos harmoningos figūros forma
vimas. 

J. Pilates gimė 1880 metais Diu
seldorfe. Savo pratimų sistemą dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo 
kurti Vokietijoje. Vaikystėje jis sirgo 
astma ir rachitu, todėl pradinis jo 
tikslas buvo sustiprinti organizmą. 
J au būdamas keturiolikos metų 
turėjo atleto kūną. Jis neretai pozuo
davo kaip anatominių piešinių mo
delis. 

1912 metais Pilates persikėlė \ 
Angliją. Ten dirbo profesionaliu 
boksininku, cirkininku ir savigynos 
treneriu — Scotland Yard detek
tyvus mokė kirstynių. Greta pagrin
dinių sporto rūšių Pilates r imtai 
studijavo jogą, Rytų kovos menus, 
meditacijos pagrindus. Savo treni
ruočių praktikos metodą jis pavadi
no „Kontrologijos menu", galvoje 
turėdamas raumenų kontrolę. Kartu 
Pilates leido suprasti, kad darbo su 
raumenimis pagrindas — darbas su 

sąmone. 
Per Pirmąjį pasaulinį karą J. 

Pi la tes pateko į nelaisvę. 1918 
meta is ki tus karo belaisvius jis 
išmokė savo metodo, kad padėtų 
j iems įveikti mirtiną gripo epidemi
ją. Daugeliui žmonių tai išgelbėjo 
gyvybę ir sveikatą. 

Antrąją karo dalį J. Pilates pra
leido Meno saloje. Ligoninėje dirb
damas medicinos broliu, savo siste
mą pradėjo naudoti darbui su ne
vaikš tančia is sunkiais sužeistais 
pacientais. Prie ligoninės lovų J. 
Pi la tes pririšdavo virves, kurias 
pacientai naudojo kaip atramas. Ir 
pats J. Pilates, ir pacientai, ir gydy
tojai pastebėjo, kad sunkiai sužeisti 
kariai ėmė greičiau sveikti bei at
gauti bendrą fizinę būklę. 

Gydomojo J . Pilates metodo pag
rindu tapo pratimai su virvinėmis 
atramomis, derinami su pratimais 
gulint. Būtent todėl jo vardas sieja
mas su pasenusiais treniruokliais. Iš 
tikrųjų pagrindinė — pratimų sis
tema gulint, pasižyminti unikaliu 
efektyvumu. Prat imams pagal šią 
sistemą atlikti nereikia jokios įran
gos, juos galima daryti bet kur, kur 
pakanka vietos išsitiesti ant grindų. 

1926 metais imigravęs į JAV, J. 
Pilates New York įkūrė pirmąją ofi
cialią „pilateso" studiją. 1945 metais 
J . Pilates išleido knygą „Grįžimas į 
gyvenimą". Anot jo sielos atnaujini
mas — svarbiausias veiksnys blai
viam protui ir kūno sveikatai iš
laikyti. 

J. Pilates pats demonstravo savo 
metodikos efektyvumą. 77-erių poza
vo fotografams, išlikdamas žvalus ir 

Joseph H. 

' • •• ' • . ' '-':•:••' 

. J 

Pilates treniruotės metu. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SIŪLO DARBĄ 
Darbui reikalingi dažytojai, 

staliai su darbo patirtimi. 
Būtinai turėti mašiną. 

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

V I D A M. 
Kt StOt MtAI SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardavimas 

708-889-2148 

iii 

joseph H. Pilates 

gerai treniruotas. Iki 87-erių treni
ravo klientus. 

J. Pilates sistema visiškai ne
kenksminga, ji naudojama reabili
tacinėje terapijoje po traumų. Jokie 
kiti pratimai, išskyrus jogos, neduo
da tokio švelnaus poveikio kūnui, 
kartu jį treniruodami. Daugelis jogos 
treniruočių technikų draudžia užsi
imti individualiai. Pilates užsiimi
nėti nedraudžiama. Galima pradėti 
treniruotis bet kokio amžiaus ir bet 
kokios fizinės formos. Juk ši techni
ka buvo sugalvota būtent kaip 
reabilitacinė po sunkių traumų ir 
pernelyg didelių fizinių krūvių arba, 
atvirkščiai, kaip parengianti jėgos 
išbandymams. Pavyzdžiui, Anglijoje 
pagal J. Pilates metodiką treniruo
jasi regbininkai profesionalai. Hol-
lyvvood taip pat prasidėjo „epidemi
ja". Šiuo „puikios sveikatos virusu" 
pirmiausia užsikrėtė Madona, pas
kui „pilatesu susirgo" Nicole Kid-
man, Sharon Stone, Julia Roberts ir 
kitos žvaigždės. 

Vis dėlto pirmiausia Pilates sis
temos privalumus įvertino profesio
nalūs sportininkai ir šokėjai. Pir
maisiais pasaulyje žinomais siste

mos gerbėjais tapo amerikiečiai šo
kėjai Marta Graham ir George Ba-
lanchine, kurie taip pat pamėgo 
šiuos užsiėmimus, kad tapo savo
tiškais „pilateso" reklamuotojais. 

Pagrindiniai Pi lates 
treniruočių aspektai 

J . Pilates sistemos pagrindą su
daro dėmesio koncentracija; sąmo
ninga veiksmų kontrolė; pratimų at
likimo tikslumas; taisyklingas kvė
pavimas; veiksmų ir kūno padėties 
centravimas; judesių nenutrūksta
mumas, sklandumas ir kaita. 

Dirbant su kūnu laikomasi šių 
principų: nugarkaulio pailginimas; 
stuburo stabilizavimas neutralioje 
padėtyje; centro suaktyvinimas; tai
syklinga pečių juostos padėtis ir jos 
stabilizavimas; darbas su įvaiz
džiais. 

Galimi rezultatai 

Nuolatinės treniruotės pagal J . 
Pilates metodiką duoda tokių tei
giamų pokyčių: stabilizuojama juos-
menine stuburo sritis, dingsta stu
buro skausmai ir pakenkimai: suma
žinamas krūvis kaklo, pakaušio ir 
pečių raumenims; sustiprėja pilvo 
raumenys; sustiprėja dubens dugno 
raumenys; osteoporozės profilaktika; 
gerėja sąnarių judrumas; iš esmės 
padidėja raumenų jėga; gerėja jude
sių koordinacija; didėja fizinis ir psi
chinis darbingumas; išlavinama 
optimali laikysena; optimizuojamas 
visų kūno audinių aprūpinimas 
krauju; optimizuojamas kūno ląs
telių aprūpinimas deguonimi; rau
menys ir sausgyslės tampa stangrūs, 
ugdomas lankstumas; lengvi jude
siai; sielos, proto ir kūno harmonija; 
pasitikėjimas savimi; teigiamas 
požiūris \ gyvenimą. 

„Klaipėda" 

STASE PAUTIENIENE 

Skelbimu skyriaus 
te l . 1 - 7 7 3 S 8 S 9 S O O 

PABIRI ŽODŽIAI 

Tu bėgi vis 
Man sako vėjas 
Paliesdamas pečius 
Ne ne 
Skubėdama einu 
Aš pasitikti jo 
Ties posūkiu 
Vingiuoto kelio 
Kad pirmutinė 
Savo žvilgsniu 
Apimčiau jo 
Atsiradimą ir 
Šalia sveikinčiau 
Jo šypsena, 
Bendro džiugesio 
Širdies plakimu 

* * * 

Pabiri žodžiai su manim 
Ir manyje 
Kažkaip sutapo mūsų šuoliai 
Su tuo žingsniavimu 
Dabartyje 
Nuo vėjo kimiu atgarsiu 
Pasikartoja žodžiais laimė 
Ir prineša smėlingos žemės 
Ir dalelytės ten 
Savaime 
Nusėda palaipsniui 
Su gravitacijos raida 
Pabirais žodžiais 
Atgal sugrįžta vėlei 
Vienatvėn vienuma 

* * * 

Ten tolumoje 
Praeina rūkas 
Prieš saulės patekėjimą 
Jis renkasi 
Ir nieko kito nematyt daugiau 

Spalva ir rūkas 
Vienu du 
Kol žemės judesiu lėtu 
Apjuosia regimąjį plotą 
Akinančiai vaiski rytmečio žara 

* * * 

Nesėkmė 
Ji taip dažnai 
Mane palydi 
Laiptais 
O tiesaus kelio 
Vis nėra 
Nešu tą nesėkmę 
Laiko žingsnius skaidau 
Vandens lašuose 
Mėlyną atspalvį matau 
Mintimis 
Audžiu dar audžiu 
Savo buvimo 
Audimą 
Nesėkmė 
Kur nors slypinti 
Mane palydinti prasmė 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
i 

Rytų Connecticut apylinkė švenčia 
Lietuvos nepriklausomybę 

Dr. Stasys Goštautas 

Atkelta iš 2 psl. 
Atlikėjus palydėjo energingi plo

jimai ir smagūs šūksniai. Meninę 
programą pratęsė Romas Drazdaus-
kas su akordeonu išliedamas iš 
širdies sentimentalias, lietuvio sielai 
artimas melodijas. Ir kur lietuvis 
sutikęs kitą brolį lietuvį išsiskirs be 
pasidalinimų daina, be pasivaišini-
mo. Tad kiekvienas atvykęs buvo 
pamalonintas skaniu kąsniu bei 
draugišku pasibičiuliavimu renginio 
pabaigoje. 

Lietuvybės medis kiekvieno šir
dyje yra aplaistomas ir atnaujina
mas per kiekvieną panašų lietuvių 
susitikimą. Kiekvienas iš mūsų yra 
atsakingas už savo širdies medžio iš
saugojimą, kad meilė Lietuvai būtų 
perduota iš kartos į kartą. 

Kristina Grabytė 

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 Crove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS. NEMOKĄS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAvB.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

CLEVELAND, O H 
- . i — . • • i 

ŠVIESESNEI LIETUVOS ATEIČIAI 
Nepavargstantiems A.P.P.L.E. 

talkininkams Amandai ir Algirdui 
Mulioliams ir šių metų pūgos bei 
šalčiai, siekę — 23 F, nesutrukdė jų 
misijos toliau tęsti taip reikalingą 
darbą Lietuvos švietimui, ypač kom
piuterinio raštingumo srityje. Pra
dėję nuo sausio 12 d., į Cleveland 
sugrįžo kovo 23 d. Mulioliai dirbo ir 
svečiavosi Vilniuje, Kaune, Panevė
žyje bei Lazdijuose. 

Algirdas Muliolis š.m. žiemą Lazdi
juose. 

Mulioliai, pabendravę su savo 
giminėmis Vilniuje, išvyko į Kauną. 

Darbą su Kauno specialiųjų vaikų 
tėvų ir mokytojų draugijos nariais 
dirbo nuo sausio 17 iki vasario 11 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p. Mokė 
penkias pradedančiųjų grupes ir 2 
jau šiek tiek pažengusiųjų. Iš viso 
100 dalyvių. Mulioliai buvo apgyven
dinti Pal. Jurgio Matulaičio vienuo
lyne, kur bendradarbiavo su vienuo
lėmis, dalinosi kompiuterių patirti
mi. Savo parapijai Cleveland jie at
vežė dovanų — pora kompaktinių 
plokštelių religinio auklėjimo temo
mis, kurias paruošė vienuolės. 

Sugrįžę į Vilnių Mulioliai vedė 
pasikalbėjimus nuotolinio mokymo 
tema su 5 Vilniaus universiteto 
anglų kalbos docentėmis ir akivaiz
dinį susitikimą su tvarkarščių pro
gramų nuotolinio mokymo dalyviais, 
kurie taip pat susipažino su Moodle 
nuotolinio mokymosi aplinka. 

Dvi savaites Mulioliai dirbo Pa
nevėžio specialioje mokykloje su 
dviem grupėmis — tos mokyklos 
mokytojais ir auklėtojais. Čia jie 
buvo pakviesti atšvęsti Užgavėnes 
su lietuviškais papročiais, specialiai 
paruoštais amerikiečių svečiams. 

Lazdijuose dirbo su to rajono 
mokytojais bei lopšelių/darželių, 
pagrindinių, vidurinių mokyklų ir 
gimnazijų mokytojais. Iš viso 42 
dalyviai. Darbą pradėdavo 1 vai. p.p. 

Lazdijų jaunimas Kovo 11-osios šventėje. 

ir baigdavo 9 vai. vak., nes nenorėjo 
nutraukti mokinių pamokų. Mulio
liai, sugrįžę į Cleveland, dalyvavo 
tradicinėje Cleveland skautų Kaziu
ko mugėje kovo 26 d. 

Mulioliai Cleveland, OH gyve
na nuo 1949 m. Algirdas — buvęs 
„American Greetings" dailininkas ir 
vėliau meno direktorius, Amanda — 
mokytoja Šv. Augustino mergaičių 
gimnazijoje. Dėstė matematiką, fi
ziką, chemiją ir informatiką. Keletą 
metų dirbo kompiuterių technologi
jos koordinatore. Amanda buvo pri

pažinta iškiliausia ir gabiausia tech
nologijos mokytoja Ohio valstijoje. Ji 
apdovanota Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino pirmojo 
laipsnio medaliu. 

Mulioliai džiaugiasi ir didžiuo
jasi savo dukra Elena — romanų 
rašytoja anglų kalba, ir trimis sūnu
mis: Jonu, Sauliumi ir Linu bei jų 
vaikais. 

Amanda ir Algirdas — aktyvūs 
Dievo Motinos parapijos ir skautų 
organizacijos nariai. 

V.R. 

RELIGINES ŠALPOS VAJUS 
Kaip jau daugel metų ir šiemet 

Lietuvių religinės šalpos vajus Cle-
velande vykdomas komiteto, kurį 
sudaro: pirm. Zenonas Obelenis ir 
nariai: Henrikas Stasas, Irena Su-
šinskienė, Regina Šilgalienė, ir glo
bėjai kun. G. Kijauskas, SJ, ir kun. 
J. Bacevičius — lietuvių parapijų 
klebonai. 

Rinkliavos parapijos vyko: Šv. 
Jurgio — kovo 19 d. ir Dievo Motinos 
— kovo 26 d. Aukas galima siųsti ir 
tiesiog Mrs. Regina Šilgalis, 13 
Sandrigde LN., Willoughby, OH 
44094. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. 

Visos čia surinktos aukos yra 
įjungiamos į bendrą Religinės šalpos 

sąskaitą. Religinės šalpos direktorių 
taryba skirsto aukotojų dovanas. 
2005 metais Cleveland skyrius su
rinko 8,785 dolerius. Stambiausi ge
radariai: a.a. Antanas Styra — 2,000 
dol.; Feliksas Klimaitis — 1,000; po 
500 dol.: Algirdas ir Amanda Mulio
liai ir „Taupos" kooperatyvas, Jad
vyga Kliorienė — 300 dol., po 200 
dol.: Džiugas Staniškis ir Mary 
Weston; 125 dol. — Saulius ir Helen 
Obeliniai; 110 dol. — Eugenijus ir 
Regina Silgaliai. 12 asmenų aukojo 
po 100 dol.; 15 po 50 dol. ir kiti 
mažesnėmis sumomis.. 

Tikimasi, kad ir šiemet mūsų 
tautiečiai vėl parodys savo dosnią 
širdį visiems reikalams mūsų tė

vynei, ypač religiniam atgimimui, 
parapijoms, katalikiškoms mokyk
loms ir organizacijoms. 

Lietuvių Katalikų religinės šal
pos finansų komitetą sudaro: pirm. 
Gintaras Čepas, vysk. Paulius Bal
takis, OFM, kun. Jonas Puodžiūnas, 
Vida Jankauskienė, tėv. Pranciškus 

Giedgaudas, OFM, prel. Albertas 
Kontautas, Josephin Senken ir Bob 
Moody — finansų patarėjas, ses. 
Eugenija Lukoshius. 

Pagal LKRS žinias (2005—2006 
— ruduo-žiema), per paskutinius 5 
mėn. į Lietuvą buvo persiųsta 
248,202 dol. V. R. 

12,000 DOL LIETUVOS ŠVIETIMUI 
Prieš metus į Amžinuosius namus iškeliavusi a+a Jadvyga Ilendienė 

savo testamentu visą turtą išdalino įvairioms šalpos, švietimo ir religinėms 
organizacijoms. Tarp kitų vertingų dovanų 12,000 dol. dovana paskirta Rytų 
Lietuvos mokykloms. Nors šios kuklios dovanos buvo nuo 200 iki 400 dol. 
kiekvienai, bet pridėjus dar 50 proc. Tautos fondo auką, mokyklų vadovybes 
labai džiaugiasi ir dėkoja. V. R. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAvB.Sts.5ir6
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Prisiminsime arkivyskupą 
Mečislovą Reinį 

Arkivyskupas Mečislovas Rei
nys — didi asmenybės, meilės, iš
tikimybės ir pasiaukojimo darbo 
Dievui, tėvynei, žmonėms pavyzdys. 
Jo gyvenimo keliais nuo vikaro iki 
arkivyskupo, nuo pedagoginio darbo 
Vilniaus gimnazijoje iki profesoriaus 
Teologijos — filosofijos fakultete 
Vytauto Didžiojo universitete. 1947 
m. jis buvo sovietų saugumo suim
tas, 6 metus kalintas ir 1953 m. lap
kričio 8 d. užbaigė žemiškąjį kan
kinio gyvenimą Vladimiro kalėjime. 
Apie arkivysk. M. Reinį balandžio 22 
d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Balzeko 
muziejuje kalbės viešnia istorikė dr. 
-A. Vasiliauskienė iš Vilniaus. 

Tą pačią popietę prisiminsime 
kankinę Adelę Dirsytę, kuri buvo 
Vytauto Didžiojo universiteto psi
chologijos profesoriaus arkivyskupo 
M. Reinio mokinė. Apie A. Dirsytės 
psichologinių žinių pritaikymą gy
venime kalbės kun. dr. Kęstutis Tri
makas. Prieš keletą metų buvo pra
dėtos arkivyskupo M. Reinio ir A. 
Dirsytės bylos paskelbti juos palai
mintaisiais. 

Nedaug kas iš mūsų išeivijoje 
pažįsta dr. A. Vasiliauskienę, nors 
ne vienas jos straipsnis buvo spaus
dintas ,,Drauge". Istorikė dr. A. 
Vasiliauskienė yra 14 knygų, 700 
straipsnių autorė. Jis skaitė daugy
bę pranešimų Lietuvoje ir už jos 
ribų. Lietuvoje ją daugelis pažįsta 
kaip uolią lietuvių katalikiškojo 
intelektualinio sąjūdžio tyrinėtoją. 
Apie tai liudija josios pastangomis 
išleistos monografijos apie iškilius 
katalikus: prof. Praną Dovydaitį, 
arkivyskupą M. Reinį, prof. Antaną 
Liuimą, SJ, dr. Juozą Girnių, kun. 
dr. Juozą Prunskį, prof. Justiną Pi-
kūną, mons. dr. Joną Juodelį ir 
kitus. 

Dr. A. Vasiliauskienė 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys 

Nuo 1992 metų atsikūrusioje 
Lietuvoje, Katalikų mokslo akade
mijoje įsteigus istorijos mokslo sekci
ją, A. Vasiliauskienė tapo jos pir
mininkė. Jau net du dešimtmečius ji 
nenuilstamai rūpinasi, kad į Mar
tyno Mažvydo biblioteką patektų 
naujausios mokslinės publikacijos iš 
Ukrainos. Ji ieško naujų ar tikslina 
jau žinomus Antrojo Lietuvos statu
to nuorašus Ukrainos archyvuose, 
bibliotekose, muziejuose. 

2005 metais dr. A. Vasiliaus
kienė šventė savo 60-mečio sukaktį. 
Tais pačiais metais tėvai bazilijonai 
Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos salėje jai įteikė popiežiaus Be
nedikto XVI palaiminimo raštą, 
atsiųstą iš Romos. Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas ją 
apdovanojo sidabro Garbės ženklu. 

Dr. A. Vasiliauskienės jubilieji
nis atsilankymas JAV nusitęsė iki 
šių metų balandžio 22 d., kur ji Bal
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
skaitys paskaitą tema: „Arkivysku
pas Mečislovas Reinys; mokslo ir 
tikėjimo vienovė". Temai medžiagą 
ji rinko KGB archyvuose. Geru su
tapimu šiais metais dr. A. Vasi
liauskienė laimėjo pirmąją premiją 
literatūriniame konkurse, kurį skel
bė „Lietuvių balsas". Jos tema buvo 
apie arkivyskupą Mečislovą Reinį ir 
jo gyvenimą. 

Į šios dvasinės Velykinės šven
tės popietę kviečiame visuomenę, 
nes tokių paskaitų retai pasitaiko. 
Meninėje dalyje dalyvaus klarnetis
tas Rimas Paulauskas. Bus vaišės. 
Visus nuoširdžiai kviečia LB Kultū
ros taryba, ALTas ir Romos kata
likų federacija. 

Marija Remienė 

Regina Kazlauskas, Lemont, IL. su prenumeratos mokesčiu at
siuntė „Draugui" ir 50 dol. auką. Labai ačiū! 

WWWMaBūOWCWWW8WWWW»« J 

Vaclovas Budnikas, gyv. Elizabeth, NJ, prie prenumeratos 
pratęsimo mokesčio pridėjo „Draugui" 80 dol. auką. Širdingai dėkojame 
už labai reikalingą, dosnią paramą. 

Kazys Paškonis, Eastlake, IL, ne tik pratęsė „Draugo" prenume
ratą dar vieneriems metams, bet pridėjo dosnią 80 dol. auką. Labai dėko
jame. 

s i. A 

Amerikos l ietuvių 
TV rodo: 

Sekmadienį, balandžio 9 d., 7 - 8 vai. v. : „Kunigo žodis" — 
kalbės kun. A. Paliokas, SJ. „Advokato patarimai" — į žiūrovų klau
simus atsako advokatas Robertas Kėželis. „100 klausimų" — kaip lietu
viai galvoja ir ką iš tikrųjų reikia žinoti ruošiantis Amerikos pilietybės 
egzaminui. Tautiečių atsakymus komentuoja advokatas Danas Lapkus. 
Programėlė vaikams. 

Antradienį, balandžio 11 d., 7 - 8 vai. v.: Čikagos lietuvių 
krepšinio lygos valandėlė. Kultūros ir verslo naujienos iš Lietuvos. 

Ketvirtadienį, balandžio 13 d., 7 - 8 vai. v.: žinios iš Lietuvos — 
„Panoramų" santraukos. 

Penktadienį, balandžio 14 d., 7 - 8 vai. v.: speciali balandžio 
mėnesio pramoginė programa - laida „Humoro akademija". 

ALTV laidas galite žiūrėti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir 
sekmadienį nuo 7 vai. v. iki 8 vai. v. Laidos kartojamos antradienį, 
ketvirtadienį, penktadienį nuo 1:30 vai. p.p. iki 2:30 vai. p.p. per WFBT 
48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą. Tel. pasiteiravimui: 708-
839-9022, altv@comcast.net 

ALTV informacija 

Balandžio mėnesi 
Amerikos lietuvių TV linksmins žiūrovus 

Dažnai sakoma, kad balandis —juoko mėnuo. Tam pritaria ir Amerikos 
lietuvių televizija, kuri kiekvieną balandžio mėnesio penktadienį skirs 
humoro laidoms. Žiūrovai turės galimybę pamatyti geriausią Lietuvos 
Nacionalinės televizijos humoro laidą „Humoro akademija", kuri suburia 
išmoningiausius humoristus ir dainininkus. 

Daugelis dar prisimena Lietuvoje itin populiarius agitbrigadų pasirody
mus. Laida „Humoro akademija" atgaivina šią tradiciją ir suteikia galimybę 
matyti geriausių Lietuvos humoro kolektyvų muzikinius bei vaidybinius 
pasirodymus. Kiekvienoje laidoje vaidina trys kolektyvai, kuriuos vertina 
humoro meistrai — „akademikai". 

Iš ko juokiasi Lietuvos žmonės, sužinosite juokingose „Humoro aka
demijos" laidose. Kiekvieną balandžio mėnesio penktadienį 7 vai. vakare. 
Juokitės kartu! ALTV inf. 

ŠIAULIŲ „SAULE' 
ATVYKSTA Į JAV 

Atminimo dienos (Memorial 
Day) savaitgalį, gegužės 28-29 die
nomis David L. Lawrence suvažia
vimų centre Pittsburgh, vyks tarp
tautinis liaudies muzikos festivalis. 
Šiame populiariame renginyje pa
kviestos dalyvauti etninės grupės iš 
viso pasaulio. Viso dalyvaus 24 šalių 
liaudies dainų ir šokių kolektyvai. 
Lietuvą šiame festivalyje atstovaus 
liaudies muzikos grupė „Saulė" iš 
Šiaulių. Po šio festivalio kolektyvas 
planuoja apsilankyti Chicago, Hart
ford, Cleveland ir New York. 

Tai jau penkta šio kolektyvo 
kelionė į JAV. Šį kartą „Saulės" ke
lionę finansuoja „Lithuanian Citi-
zens' Society of Western Pennsyl-
vania". Jos prezidentas Vytas Mi
šelis sako, kad jie džiaugiasi galėda
mi būti kolektyvo „Saulė", kuris 
publiką supažindins su nuostabiu 
lietuvių kultūros palikimu, rėmėjais. 
„Saulės" kolektyvas groja ne tik 

visiems žinomais muzikiniais ins
trumentais, bet ir autentiškais lietu
vių liaudies instrumentais: birby
nėmis, lumzdeliais, žvanguliais, 
skrabalais. Šis kolektyvas šoka liau
diškus šokius, dainuoja lietuvių 
liaudies dainas, balades. Jie yra 
daugelio konkursų laureatai. 

„Saulėje" dainuoja, groja ir šoka 
Šiaulių universiteto studentai, dės
tytojai. Per metus jie surengia 20-30 
koncertų, yra pabuvoję daugelyje 
pasaulio šalių, įrašę 4 kompaktines 
plokšteles, jų koncertai buvo filmuo
jami televizijos. 

Vidury birželio, grįžę po gas
trolių JAV į Lietuvą, jie vėl ruošis į 
kelionę. Birželio 30-liepos 4 dieno
mis kolektyvas dalyvaus Baltijos 
šalių studentų šventėje „Gaudea-
mus", kuri šiai metais vyks Estijos 
mieste Tartu. 

Inf. pranešimas 

***^»*V*—M«W**MW»^*VMWWWWWW»IWWMM^<WWWWV*» 

mailto:altv@comcast.net
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Mylimai tetai 

A f A 
mokytojai VANDAI JUCYTEI 

ŽOLYNIENEI 

Amžinybėn išėjus, VITALIJAI BALEIŠYTEI, AL
FONSUI BALEIŠIUI, kitiems giminėms ir artimie
siems, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Irena ir Algis Regiai 
Elė ir Ignas Bandžiuliai 

SAVIPEIKOS MARATONAS DAR NEFINIŠUOJA 
Atkelta iš 3 psl. 
Jie šitą darė ir tebedaro ne vien 

iš savo autentiško chamizmo ir 
nemeluoto, tikros nepraustaburnys-
tės — tai yra žvalgybinis veiksmas, 
leidžiantis išsiaiškinti, kiek toli 
siekia viešosios erdvės degradacija". 
(„Klaipėda", 2006.03.27) 

Iš tikrųjų — chamizmo erdvės 
plėtra dar nesustabdyta. Preziden
tas, kalbėdamas Seime pasakė: 
„Reikalavau ir reikalausiu, kad, 
vertinant politikų ir valstybės tar
nautojų elgesį, politinės moralės kri
terijai būtų laikomi nemažiau sva
riais už teisinius". 

Valstybės vadovas labai korek

tiškai pasielgė žiniasklaidos atžvil
giu. Man regis, pastaroji citata visa 
apimtimi taikytina ir ketvirtajai 
valdžiai — spalvingam gausiam 
žurnalistų korpusui. 

Minėta reakcija į prezidento 
metinį pranešimą patvirtina esant 
rimtos pažangos valstybės užsienio 
ir vidaus politikoje. Jos turėtų būti 
daugiau, ir apie tai kalbama. Kon
centruota savipeika duoda ir at
virkštinį efektą — Lietuvos neprik
lausomybės neigėjams magėte maga 
sumenkinti visa, ką esame pasiekę, 
o nepavyksta dėl to. kad dalykiškos 
kritikos nedrįstama imtis arba nelei
džia to daryti. 

NE VISI GALI PRADĖTI 
PLANUOTI ŪKINĘ VEIKLĄ 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Remiantis Nacionalinės mokėji
mo agentūros (NMA) atsakingų spe
cialistų išvadomis, pastaruoju metu 
iš žemdirbių bei jų interesus atsto
vaujančių organizacijų, per žiniask-
laidą dažnai sulaukiama įvairių 
priekaištų,- esą, daugelis ūkininkų, 
pateikusių paraiškas dėl paramos 
patvirtinimo, negali laiku sulaukti 
atsakymų. Atsidūrę į tokią nežinią, 
kaip skundžiasi nemaža dalis žem
dirbių, jie negali laiku planuoti savo 
ūkinės veiklos, atlikti kitus svarbius 
darbus. Todėl jau šių metų pradžioje 
NMA nustatė griežtesnius bendrųjų 
paraiškų vertinimo terminus. 

NMA Kaimo plėtros programų 
direktoriaus pavaduotoja Erika Vil-
trakiene patikslino, jog agentūroje 
jau įvertinta didžioji dalis paraiškų 
pagal Kaimo plėtros 2004—2006 m. 
plano (KPP) priemones. NMA dar
buotojai, vertindami pateiktas pa
raiškas, vadovavosi pirmą kartą nu
statytais griežtais vertinimo termi
nais. Anksčiau agentūra remdavosi 
tik rekomendacinio pobūdžio numa
tytais paraiškų vertinimo terminais. 

„Bendrieji paraiškų vertinimo 
terminai yra taikomi be klaidų ir tik
sliai užpildytoms paraiškoms. Jeigu 
jose pasitaiko netikslumų, paraiškų 
vertinimas priklauso nuo to. kaip 
greitai patys žemdirbiai pakoreguoja 
padarytas klaidas. O mūsų agen
tūra, remdamasi nustatytais termi
nais, iki kovo 1 d. jau įvertino visas 
2005 m. gautas paraiškas pagal KPP 
priemones ^Ankstyvo pasitraukimo 
iš prekines žemes ūkio gamybos 
rėmimas", „Standartų laikymasis" ir 
„Pusiau natūrinių restruktūrizuo-
jamų ūkių rėmimas". Daugiau nei 80 
proc. šių paraiškų įvertinta teigia

mai, likusios paraiškos arba įvertin
tos neigiamai, arba jose pateikiamus 
duomenis ūkininkai dar turės patik
slinti", — teigė E. Viltrakienė. 

Lėšų poreikis didesnis 
nei parama 

Pašnekovė priminė, jog nors 
KPP priemonei „Žemės ūkio paskir
ties žemės apželdinimas mišku" pa
teiktas paraiškas yra numatyta 
įvertinti iki gegužės 1 d., tačiau 
agentūra planuoja šį procesą už
baigti anksčiau nustatyto laiko, kad 
žemdirbiai spėtų įsigyti sodinukų ir 
jau šį pavasarį galėtų pradėti ap
želdinti žemę mišku. O tuo tarpu pa
gal kitą priemonę „Agrarinė aplin
kosauga" pateiktas paraiškas numa
toma įvertinti iki gegužės 15 dienos. 

NMA specialistės E. Viltrakie-
nės teigimu, iki vasaros pradžios 
NMA numato įvertinti ir pagal kitas 
kaimo plėtros paramos priemones 
pateiktas paraiškas. Ilgiau laukti at
sakymų dėl paramos patvirtinimo 
teks tik tiems žemdirbiams, kurie 
paraiškas pateikė pagal Lietuvos 
2004—2005 m. bendrojo programa
vimo dokumento (BPD) Kaimo plėt
ros ir žuvininkystės pirmumo prie
monės „Investicijos į žemės ūkio val
das" augalininkystės sektorių. 

„Kadangi lėšų poreikis investici
joms į žemės ūkio valdas yra dides
nis nei šiai priemonei yra skirta pa
ramos, tai NMA ūkininkų, pateiktus 
projektus vertina, vadovaudamasi 
Žemes ūkio ministerijos Projektų 
atrankos komiteto patvirtintais pir
mumais. Remiantis jais, pirmenybe 
yra teikiama gyvulininkystes bei pa
šarų gamybos, sodininkystes ir dar
žininkystes sektoriaus, linų augini
mo, pieno ūkių modernizavimo pro
jektams", — sakė E. Viltrakienė. 

A f A 
DR. ANTANAS NARBUTAS 

Mirė 2006 m. kovo 22 d., Albuquerque, NM, sulaukęs 93 
metų amžiaus. 

Liūdesyje liko: žmona Ona Deveikytė-Narbutienė ir sūnus 
Paulius su žmona Dalia. Lietuvoje liko sesuo Emilija ir pusbro
liai bei pusseserės. Illinois valstijoje gyvena Onos broliai ir se
serys: Mykolo ir Gedimino Deveikių bei Miknaičių ir Maleiškų 
šeimos. 

Sūnus a.a. Augius mirė prieš penkerius metus. 
A.a. Antanas gimė Rokiškio rajone, kur baigė gimnaziją, o 

medicinos mokslus baigė VDU Kaune 1939 m. Į JAV su šeima 
atvyko 1949 m. ir, įsigijęs daktaro teises, praktikavo mediciną 
IL valstijoje. Vėliau dirbo gydytoju ir dėstytoju karo veteranų 
ligoninėse Missouri, New Mexico ir California valstijose. 

Narbutų šeima daugelį metų gyvena New Mexico valstijoje. 
A.a. Antano laidotuvių apeigos vyko French Mortuary kop

lyčioje, o šv. Mišios atnašautos kovo 27 d. Prince of Peace Catho-
lic Church, Albuquerque, NM. Laidotuvių apeigas atliko šeimos 
kunigas Fr. Antonio Mondragon, dalyvaujant šeimai, giminėms, 
vietiniams lietuviams ir gausiai susirinkusiems šeimos drau
gams. 

Mirusiojo pelenai bus atvežti į Illinois ir palaidoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę artimieji 

» 

Sž 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred fifteenth lesson (Han-
dred fiftynth leson) — Šimtas pen
kiolikta pamoka. 
Spring house cleaning. (Spring 
hauz klyning) — Pavasarinis namų 
valymas. 
This week I have to do my 
spring house cleaning, I don't 
want to do it during Holy week. 
(This uyk ai hev tū dū mai spring 
hauz klyning, ai dont uant tū dū it 
djūring tha Holi uyk) — Šią savaitę 
aš turiu atlikti pavasarinį namų 
valymą, nenoriu tai daryti Didžiąją 
savaitę. 
I need to wash all my curtains, 
ciean the carpets, wash the win-
dows, then I will be ready for 
spring. (Ai nyd tū uaš mai kiur-
tans, klyn karpets, uaš windous, 
then ai uil bi redi for spring) — Man 
reikia išskalbti užuolaidas, išvalyti 
kilimus, nuplauti langus, tuomet 
būsiu pasiruošusi pavasariui. 
I have to remove winter cloth-
ing from the closets and replace 
them with summer clothes. (Ai 
hev tū remūv uinter clouting fram 
klazets ęnd ripleis them uith samer 
clouz) — Man reikia iš rūbinių 
išimti žieminius drabužius ir juos 
pakeisti vasariniais. 
Hold on, according to weather 
predictions, we might need 
some of our winter clothes a lit-
tle longer. (Hold an, ekording tū 
uether pridikšens, ui mait nyd sam 

af aur uinter clouz e litle longer) — 
Palauk, klausantis oro pranešimų, 
mums dar atrodo, kad dar prireiks 
žieminių drabužių. 
I know, but I am so tired of win-
ter and so anxious for spring, 
that I want to make all the 
changes before Easter. (Ai nou, 
bat ai em sou taird af uinter, ęnd 
sou enkšes for spring, thęt ai uant 
tū meik oi tha čendžes bifor Yster) 
— Žinau, bet man žiena taip nusi
bodo ir taip laukiu pavasario, kad 
noriu visą pakeisti prieš Velykas. 
After cleaning my house, I love 
to air it out, letting in the fresh 
smell of spring. (After klyning mai 
hauz, ai lav tū ėr it aut, leting in tha 
freš smel af spring) — Išvalius 
namus man patinka juos išvėdinti, 
įleisti Šviežio pavasario kvapo. 
When the house is ready for 
spring, it will be time to plant 
my flower garden. (Uen tha hauz 
iz redi for spring, it uil bi taim tū 
plęnt mai flouer garden) — Kai 
namai bus paruošti pavasariui, 
ateis laikas sodinti gėlių darželį. 
My spring flowers are already 
starting to bloom, soon my 
house will be also ready for 
spring. (Mai spring flouers ar olre-
di starting tū blūm, sūn mai hauz 
olso uil bi redi for spring) — Mano 
pavasarinės gėlės jau pradeda žy
dėti, netrukus ir mano namai bus 
paruošti pavasariui. 

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

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau £)T-tus metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė ,.Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, Įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra t inkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams. 



12 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis 

Ziono lietuvių parapija, 
9000 S. Menard Ave, Oak Lavvn, IL 60453 

Ziono lietuvių liuteronų evangelikų bažnyčia ir kun. Valdas Aušra 
kviečia visus kartu švęsti Didžiąją savaitę ir Velykas. 

Pamaldos Ziono parapijos bažnyčioje vyks: 
Balandžio 13 d., Didįjį Ketvirtadienį, 6:30 vai. v. šv. Mišios 

anglų kalba. 
Balandžio 14 d., Didįjį Penktadienį, 5 vai. p.p. šv. Mišios lietu

vių kalba. Po Mišių — Šv. Vakarienė. 
6:30 vai. v. — Tamsos (Tenebrae) pamaldos. 
Balandžio 16 d., Šv. Velykų dieną, 8 vai. r . — Prisikėlimo 

pamaldos. Giedos parapijos mišrus choras, solistai. Po pamaldų visi 
kviečiami Velykiniams pusryčiams parapijos salėje. 

11 vai. r. Velykinės pamaldos lietuvių kalba: 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 708-422-

1433, e-paštas: zionlithlutheran@aol.com 

• Balandžio 7 d. PLC Bočių me
nėje, 14911 127th Street, Lemont, 
IL, nuo 6:30 vai. v. iki 9 vai. v. vyks 
šachmatų vakaras. Kviečiame visus 
— vaikus ir suaugusius. Atsineškite 
savo šachmatų lentas. Pravesime 
draugišką turnyrą. Įėjimas: suau
gusiems — 8 dol., vaikams iki 12 
metų — 5 dol., šeimai — 20 dol. Bus 
užkandžiai. Surinktas pelnas bus 
paaukotas PLC. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti Pauliui Majauskui 
tel. 630-988-1062, e-paštu: pma-
jauskas@gmail.com arba Tadui Kul-
biui tel. 708-447-7121, e-paštu: kul-
bis@sbcglobal.net 

•Ba landž io 9 d. tuoj po 10:30 vai. 
r. šv. Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje 
Jaunimo centro (5620 S. Claremont 
Ave., Chicago) Moterų klubas (pirm. 
Anelė Pocienė) kviečia visus atvykti 
\ jų rengiamus tradicinius Velyki
nius priešpiečius. Savo apsilankymu 
paremsite tėvus jėzuitus ir Jaunimo 
centrą. 

• Sekmadienį, balandžio 9 d., 12 
vai. p.p. Šaulių namų salėje įvyks 
metinis Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės narių susirinkimas. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 

•Sekmadienį, balandžio 9 d., po 
9 ir 11 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo 
J. Matulaičio misijoje PL centre, 
14911 127th Street, Lemont, IL, bus 
pardavinėjami bilietai į Lietuvių 
operos pastatymą „Pilėnai". Kvie
čiame įsigyti bilietus į jubiliejinį 
spektaklį. 

•Sakralinės muzikos koncertas 
„Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai" Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, 14911 127th Street, 
Lemont, IL, įvyks balandžio 9 d., 
sekmadienį, 1:30 vai. p.p. Ruošia LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

• Didžiosios savaitės pamaldos 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje. 
Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 13 d., 
nėra rytinių šv. Mišių. 6 vai. v. — 
išpažintys, 7 vai. v. šv. Mišios, Švč. 
Sakramento išstatymas naktinei 
adoracijai. Didįjį Penktadienį, ba
landžio 14 d., įsakytas pasninkas. 
Nėra šv. Mišių. Adoracija baigiama 
2 vai. p.p., 2:15 vai. p.p. — Kryžiaus 
kelias. 3 vai. p.p. Did. Penktadienio 
liturgija. Po apeigų — išpažintys. 
Didįjį Šeštadienį, balandžio 15 d., 
nuo 3 vai. p.p. iki 6 vai. v. — išpažin
tys. 8 vai. v. Velykų vigilija: ugnies, 
Velykinės žvakės, vandens šventini
mas ir šv. Mišios. Sekmadienį, 
balandžio 16 d„ Velykos. 7 vai. r. 
Prisikėlimo šv. Mišios (giedos cho
ras). 9 vai. r. šv. Mišios. 11 vai. r. šv. 
Mišios (giedos choras). 6 vai. v. šv. 
Mišios. 

• V e l y k ų pamaldų laikas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, 6900 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629: Didysis 
ketvirtadienis, balandžio 13 d., 7 
vai. v. — šv. Mišios, procesija ir Švč. 
Sakramento garbinimas iki 10 vai. 
v. Didysis Penktadienis, balandžio 
14 d., 7 vai. v. — Liturgija, Kryžiaus 
pagarbinimas ir Šv. Komunija. Di
dysis Šeštadienis, balandžio 15 d., 1 
vai. p.p. — valgių šventinimas. 7 
vai. v. — Velykų Vigilija ir Krikštas. 
Velykų dieną, balandžio 16 d., 7 vai. 
r. — šv. Mišios — Kristaus Prisikė
limas, malda už parapijiečius. 10:30 
vai. r. — pamaldos už parapijiečius 
ir parapijos geradarius. Pastaba: 8 
vai. r. šv. Mišių Velykų dieną nebus. 
Išpažintys: balandžio 11 d., antra
dienis, nuo 6 vai. v. iki 8 vai. v. 
Didžiojo Penktadienio rinkliava ski
riama Šventosios Žemės šventovėms 
išlaikyti. 

• Lietuvos Dukterų draugijos 
ruošiamas velykinių pyragų ir mar
gučių išpardavimas įvyks balandžio 
13 d., Didįjį Ketvirtadienį, nuo 8 vai. 
r. Nameliuose, 2735 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629, tel. 773-925-
3211. Dukterys maloniai kviečia 
visus ir visas apsilankyti ir įsigyti 
skanumynų Šv. Velykų stalui. 

• Šv. Velykų dieną, balandžio 
16 d., 1 vai. p.p. PLC didžiojoje salė
je vyks Šeimos Velykų šventė. Po
pietėje dalyvauja aktorė iš Lietuvos 
Virginija Kochanskytė, seselė Pran
ciška, dainininkė Audronė Simano-
nytė, šoks Vaikų šokio teatras. Ma
žųjų su margučiais lauks Velykė ir 
jos palyda, „Bravo" kavinė ruoš 
šventinius pietus, kun. A. Paliokas, 
SJ, pašventins Velykų stalą. Kvie
čiame šeimas dalyvauti Velykų 
šventėje. Vietas galite užsisakyti 
paskambinę telefonu 630-964-5965. 

• Balandžio 22 d., šeštadienį, 
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją Kaupaitę, 
minint jos mirties (1940 m.) me
tines. Jau 15 metų kas mėnesį atna
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti į šias šv. Mišias. Po šv. Mišių 
— kavutė ir pabendravimas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-776-1324. 

•ALRK Moterų sąjungos 3 kuo
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. šaukia kuopos narių metinį 
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Bus kavutė. 

uraugo fondo vajai neapsieina oe oarosctti taikmtr-.,. Bajancizio 4 d. pa
vasarinio vajaus laiškus padėjo išsiųst ; e talkininkai l £d (iš kairės): Marija 
Remienė, Viktorija Vaav čier.ė. Aldo r. a LeKeckienė, Ona Gradinskienė, 
Aldona Totoraitienė. Stovi (iš kairės): Vitalis Lekeckas, Kazys Majauskas, An
tanas Paužuolis, Algirdas Čepėnas, Antanas Valavičius, Pranas Totoraitis. 
Draugo fondas vertina kiekvieno darbą ir nuoširdžiai dėkoja už talką. 
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Gaja Bliūdžiuvienė, Sinking Spring, PA, atsiuntė „Draugui" 100 
dol. auką, prisimindama penkerių metų sukaktį nuo ata Juozo Masilionio 
mirties ir vienerių metų nuo ata Pranės Masilionienės iškeliavimo 
Amžinybėn. Šie kilnūs lietuviai švietėjai, visuomenininkai tebėra gyvi ne 
tik „Draugo", bet ir daugelio mūsų tautiečių atmintyje. Dėkojame už auką. 

Frank Radis iš Inverness, IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą tre
jiems metams ir pridėjo 50 dol. auką. Tikrai džiaugiamės šio skaitytojo 
pasiryžimu konkrečia veikla atremti šlykščius ir šmeižikiškus laiškus, 
kurie neseniai piktos valios asmens ar asmenų buvo išsiuntinėti mūsų 
skaitytojams. F. Radis tiki, kad „Draugas" labai gyvas ir gyvuos dar daug 
metų, ir būtent tokių kilnių skaitytojų dėka. Labai ačiū! 

Juozas Briedis, Chicago, IL, prie prenumeratos mokesčio pridėjo 
50 dol. auką „Draugui". Esame nuoširdžiai dėkingi. 

Vytenis S. Šilas, Chicago, IL, atnaujino „Draugo" prenumeratą ir 
kartu atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkojame. 
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Salome Duoba, Brookline, MA, prie „Draugo" prenumeratos 
mokesčio pridėjo labai dosnią 80 dol. auką. Tariame širdingą ačiū! 

• Balandžio 29 d., šeštadieni, 
Čikagos lituanistinėje mokykloje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL, vyks naujų mokinių registracija. 
Registracijos pradžia 9 vai. r. 

• Kovo 11-osios l ituanistinės 
mokyklėlės vedėja Violeta Pakal
niškienė dėkoja Lietuvių fondo na
riams už paramą. Šios mokyklos 
himne skamba žodžiai: „Mūsų mo
kykla jauna, kaip atgimus Lietuva. 
Atgimimo garbei didžiai mokyklėlę 
pavadinom. Čia mes mokomės kal
bos, tik lietuvių mūs gimtos. Tegy
vuoja, tegyvuoja Lietuva. Tegyvuoja, 
tegyvuoja mūs kalba". Kviečiame 
remti lietuvišką jaunimą per LF. LF 
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

•Važiuojantiems \ Lietuviu ope
ros spektaklį „Pilėnai" dėmesiui! 
LB Lemonto apylinkės socialinis 
skyrius užsakė autobusą, kuris nuo 
PLC išvyks 1:30 vai. p.p. Prašome 
užsisakyti vietas paskambinę tel. 
630-968-0184 arba 630-243-0791. 
Autobusai veš ir į Dainų šventę. 
Vietas užsisakyti galima tais pačiais 
telefonais. 

•KLAIDOS ATITAISYMAS. Ba
landžio 1 d. „Drauge" E. Barškėtie-
nes straipsnyje „Neeilinis minėji
mas" įsivėlė klaidų. Teisingos pa
vardės — Aldona Puzinaite Čepėnie-
nė (parašyta Čepienė) ir Vytautas Če
pėnas (parašyta Čečėnas). Atsiprašome 
straipsnio autorės ir Aldonos bei 
Vytauto Čepėnų už įsivėlusią klaidą. 

IŠ ARTI IR TOLI* 

•Worcester „Nevėžio" ir „Ne
ringos" skautų/čių tuntai kviečia 
visus į tradicinę Kaziuko mugę, kuri 
įvyks balandžio 9 d., Verbų sekma
dienį, Maironio parke, 52 S. Quin-
sigamond Ave., Shrewsbury, MA. 
Atidarymas — 12 vai. p.p. Apžiūrė
ję prekystalius, galėsite papietauti, 
pasivaišinti lietuviškais skaučių 
keptais pyragais ir kava. Susitiksite 
su draugais ir pažįstamais, gražiai 
praleisite sekmadienio popietę. 
Laukiame atvykstant. 

•Balandžio 30 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, Detroit, MI, aktorė Virginija 
Kochanskytė atliks programą „Gy
venimas — tai kaip graži kelionė". 
Programoje dalyvauja dainininkė 
Audronė Simanonytė. Bus vaišės. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 
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