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Koalicijos partneriai išdavė Artūrą Paulauską 

Buvęs Seimo pirmininkas A. Paulauskas. 

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) 
— Naujosios sąjungos vadovas Ar
tūras Paulauskas atstatydintas iš 
Seimo pirmininko posto. Antradienį 
94 Seimo nariai balsavo už nepasiti
kėjimą Seimo pirmininku, prieš — 
11. Iš viso buvo išduoti 107 balsavi
mo biuleteniai, 2 rasti sugadinti. 

Eltos nuotr 

Seimo pirmininkas atstatydina
mas, jei to reikalauja daugiau nei 
pusė visų parlamentarų — 71 iš 141. 

Išdavė ir kolegos 

A. Paulausko atstatydinimą pa
rėmė ne tik balsavimo dėl nepasiti

kėjimo iniciatoriai opozicijoje, bet ir 
dalis valdančiųjų atstovų. Seimo 
opozicija iš viso parlamente turi 53 
balsus, dar 6 parlamentarai priklau
so Seimo narių mišriai grupei. Val
dančiosios frakcijos dėl nepasitikėji
mo A. Paulausku deklaravo balsuo
siančios laisvai. 

Apkaltą režisavo 
„darbiečiai" 

A. Paulauskas iš parlamento 
vadovo pareigų atstatydintas, kaip 
oficialiai teigta, dėl Seimo kancelia
rijoje kilusio „privilegijų skandalo". 
Tuo tarpu Seimo užkulisiuose kalba
ma, jog A. Paulauskas atstatydintas 
Darbo partijai siekiant sustiprinti 
įtaką koalicijoje. 

„Darbiečių" taryboje, kurioje 
balsavimo išvakarėse svarstyta dėl 
pozicijos, frakcijos seniūnė Loreta 
Graužinienė ragino „imti valdžią". 
Daugiausiai vietų parlamente turin
tys „darbiečiai" po postų dalybų su
darius koaliciją liko nuskriausti — 
jų turimos pozicijos neatspindi gau
tų vietų Seime. 

Tuo tarpu A. Paulausko vado-

Politologai: 
pralaimėjo ir 

valdžia, ir 
opozicija 

Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) 
— Atstatydinusios socialliberalų 
vadovą Artūrą Paulauską iš Seimo 
pirmininko pareigų ir taip sugriovu
sios valdančiąją koaliciją, pralai
mėjo ir valdžia, ir opozicija, mano 
Lietuvos politologai. 

Antradienį nušalinus A. Pau
lauską iš Seimo pirmininko pareigų, 
jo vadovaujami socialliberalai pa
reiškė pasitraukia iš valdančiosios 
daugumos. Po 2004 metų Seimo rin
kimų valdančiąją daugumą sudarė 
keturios politinės jėgos — Darbo 
partija (DP), socialliberalai, social
demokratai ir valstiečiai liaudinin
kai. 

Socialdemokratai trečiadienį 
skelbė viltį išsaugoti likusių trijų 
valdžios partijų partnerystę bei mi
nistro pirmininko postą, į kurį pre
tenzijas pareiškė „darbiečiai", bet 
valdžios ateitis visiškai neaiški. 

Pasak Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (VU TSPMI) dėsty
tojo Mindaugo Jurkyno, dėl tokios 
padėties valstybėje nei valdžia, nei 
opozicija neturi kuo girtis. 

„Iš to nelaimėjo niekas. Opozi
cijai tai buvo didelė nuostaba, nes jie 
nesitikėjo, jog valdančioji koalicija 
yra tokia trapi. Nukel ta \ 6 psl. 

V. Landsbergis: Seimo vadovas — naivus 
Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) 

— Europarlamentaras konservato
rius Vytautas Landsbergis Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko atsta
tydinimą neįtikėtina balsų dauguma 
(94 balsais) pavadino neįtikėtina 
koalicijos partnerių išdavyste. 

„Ką pamatėme vakar Seime, bu
vo neįtikėtinai vieninga koalicijos 
partnerių išdavystė Artūro Paulaus
ko ir socialliberalų frakcijos atžvil
giu. Apstulbino ir trijų 'koalicijos' 
frakcijos narių stropumas: gavę va
dovų instrukciją ir formalų viešą lei
dimą balsuoti 'laisvai', bėgo vienas 
per kitą balsuoti taip, kaip iš tikrųjų 
nurodyta", — sakė V. Landsbergis. 

„Matyt, A. Paulauskas buvo tie
siog naivus, tačiau netrūko ir kitokio 
naivumo. 

Jei pagrįstos kalbos, kad buvęs 
Seimo pirmininkas prieš tai neparė
mė Darbo partijos pirmininko provo
kacinės iniciatyvos prieš Respubli
kos prezidentą, tai keršto motyvas 
turėjo dar ir pasaldinti persimetėlių 
sėkmę", — pridūrė europarlamenta
ras. 

Užkulisiuose kalbama, kad V. 
Uspaskichas puoselėjo planus nu
versti prezidentą, tačiau tiek A. Pau
lauskas, tiek kitų didžiųjų politinių 
jėgų vadovai tokias ambicijas atsisa
kė paremti. 

Trys partijos pasirašė susitarimą 
Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) 

— Trečiadienį Vyriausybėje posė
džiavusių trijų likusių valdančiosios 
koalicijos partnerių — Darbo parti
jos, Socialdemokratų partijos ir 
Valstiečių liaudininkų partijų atsto
vai pasirašė naują laikiną koalicijos 
sutartį. 

Pagal ją, ministru pirmininku 
liks Algirdas Brazauskas, Seimo pir
mininko postą užims Viktoras Mun-
tianas. Kitas koalicijos susitarimo 
detales žada suderinti partijų pa
skirti derybininkai, tad sutarties są
lygos dar gal: keistis, o galbūt ir 
apskritai sugriūti ir viso netvirto su
sitarimo pamatai. 

Darbo partija neatmeta galimy
bės užimti Užsienio reikalų ir Socia-

Viktoras Muntianas 
M y k o l o A m b r a z o (ELTA) nuotr 

linės apsaugos ir darbo ministrų 
postus, kurie atsilaisvino iš koalici
jos pasitraukus socialliberalų parti
jos atstovams. 

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

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

vaujami socialliberalai, nors te tur i 
11 atstovų parlamente, buvo gavę 
nemažai įtakingų postų, t a r p jų ir 
Seimo pirmininko. 

To, jog už atstatydinimo slypi 
„darbiečiai", neslėpė ir sociallibera
lų vadovas A. Paulauskas. „Manau , 
kad pagrindinis interesas y ra persi-
dalinti valdžios pyragą, padidinti sa
vo įtaką koalicijoje. Šie a rgumenta i 
buvo pagrindiniai apsisprendžiant 
balsuojant", — žurnalistams sakė ei
liniu Seimo nariu tapęs A. Pau laus 
kas. Nuke l ta \ 6 psl . 

Lietuvių telkiniuose. 
Paskutinė vakarienė ir 
„Judo evangelija". 
Žingsniai į erdves. 
Žmogaus iš numirusiu 
prisikėlimas. 
Prie krizės prisideda ir 
pozicija, ir opozicija. 
Beisbolas — kultūrinės 
patirtys. 
Religinis susikaupimas 
Ateitininku namuose. 
Anglų kalbos pamokėlė. 
„Draugo" lietuviukai. 
Sporto naujienos. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.861 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIU TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

PAMINĖTOS LIETUVAI 
BRANGIOS SUKAKTYS 

ALGIMANTAS GEČYS 

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis — Vasario IrT-ąją ir Kovo 11-
ąją — Philadelphia LB apylinkė 
švenčia vienu bendru minėjimu. Tai 
vykdant, \ istorinius Lietuvių namus 
pakviesti suplaukia visų kartų bei 
emigracinių „bangų" tautiečiai. 
Įėjimo mokestis iš atėjusių neima
mas. Norint, kad visi minėjime pasi-

.justų gausios lietuviškos šeimos da
limi, minėjimas pravedamas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Ir nors paskuti
niaisiais metais amerikiečių politi
kai į minėjimą nekviečiami, minėji
me prisilaikoma oficialumo. Tai, 
šventės rengėjų nuomone, leidžia 
deramai atlikti minėjimo formalu
mus, susikaupus išklausyti svečią 
kalbėtoją, tinkamai pristatyti JAV 
LB Krašto valdybos vykdomą finan
sinį vajų ir priimti tam vajui visuo
menės aukas. Po oficialiosios ir kul
tūrinės programos, vyksta paben
dravimas ir vaišės, jaunosios kartos 
pramintos „V-16 baliumi". 

Philadelphia šiais metais minė
jimas vyko sekmadienį, vasario 26 d. 
Ryte Šv. Andriejaus parapijoje kle
bonas kun. Petras Burkauskas at
našavo iškilmingas šv. Mišias už 
Lietuvą ir pasakė patriotišką pa
mokslą anglų kalba. Rimui Gadeikai 
vadovaujant, prie altoriaus buvo 
atneštos ir išrikiuotos JAV, Lietuvos 
ir trijų organizacijų vėliavos. Skai
tymus atliko Gediminas Dragūnas. 
Šv. Mišių metu giedojo „Laisvė" 
choras, vadovaujamas Ilonos Babins-
kienės. Jaudinančiai buvo atlikta 
aukų nešimo ceremonija, aukas ne
šant L. Vyčių darbuotojai Aušrai 
Maknys, taut. šokių vadovei Esterai 
Washofsky, V. Krėvės mokyklos mo
kytojai dr. Vitalijai Dunčienei, vieš
niai JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vaivai Vėbraitei ir Philadelphia LB 
apylinkės pirm. Teresei Gečienei. 

Iš bažnyčios skubėta į Lietuvių 
namus, kur laukė lietuviški pietūs, 
gaminami Rasos Stirbytės ir jos 
talkininkių. Besirenkančius į salę 
svečius pasitinko „Kaimo kapelos" 
orkestras (vadovė Lynn Cox), o 2 vai. 
p.p. JAV ir Lietuvos himnais pradė
tas minėjimas. Po kun. P. Burkaus-
ko prasmingos invokacijos sveikini

mo žodį tarė naujojo Lietuvių namų, 
tarybos pirmininkas Timothy Dorr. 
Pasitikome jo tartus žodžius šiltai, 
ypač kad jo esama amerikiečio, 
atėjusio išlaikyti lietuvių rankose 
veik 98 metų amžiaus sulaukusią 
mūsų pastogę. Jį bendruomenės gre
tose turime jo žmonos Janinos Šal-
naitės Dorr, vyriausios „Bridges" 
žurnalo redaktorės ir ypač veiklios 
„Lietuvos Našlaičių globos" komiteto 
narės, dėka. Minėjimo ruošos dar
bams vadovavusi Philadelphia ir LB 
apylinkės pirmininkė T. Gečienė 
pasidžiaugė sėkminga bei darnia 
lietuviško telkinio veikla, gausiais 
meno vienetais, įsijungusiais į mi
nėjimo programą, apie 250 asmenų 
šio minėjimo dalyvių. Padėkojo už 
teikiamą dėmesį bei paramą LB dar
bams. Minėjimo programos pranešė
jais ji pakvietė Rasą Avellino ir Algį 
Šalčiūną. 

N e p r i k l a u s o m y b ė s šventes da lyv ius 
sveikina Ph i lade lph ia L ie tuv iu n a m u 
p i rm in inkas T i m o t h y Dorr 

Nepriklausomybės šventėje kalba JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Vaiva Vėb
raitė. 

Pagrindinė minėjimo kalbėtoja 
buvo JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vaiva Vėbraitė. Atvykusi iš Con-
necticut, tuoj po minėjimo Vaiva iš 
Philadelphia išskrido į Lietuvą, kur 
jos rytojaus dieną laukė darbas 
Prezidentūroje V. Vėbraitė kalba 
ramiai, kiekvienas žodis pasvertas. 
Nors ir gimusi Amerikoje, jos lietu
vių kalba taisyklinga, žodynas pla
tus. „Susirinkome švęsti nepriklau
somybės atgavimą, ir liudyti bei 
stiprinti pačią lietuviją". Žodį lietu-
vija, ji apibūdino kaip „...diasporą, 
Lietuvą mylintys žmonės pasaulyje, 
nesvarbu kur jie būtų gimę, kur jie 
šiandien gyventų, kokia kalba savo 
namuose kalbėtų, kokios valstybės 
pasą kišenėje nešiotų". Įvertinusi 
didelį Vasario 16-osios signatarų 
ryžtą ir tautos pasiaukojimu pasiek
tus Lietuvos pirmosios nepriklau
somybės tarpsnio laimėjimus, kalbė
toja džiaugėsi, kad Kovo 11 atkurta 
nepriklausomybė gali būti siejama 
su Lietuvos buvimu Europos Sąjun
gos ir NATO gretose. Tačiau nors 
šiandieninė Lietuva sprendžia glo
balines problemas, ji dar neišspren
dė savas. „Lietuva privalo, ne pirmą 
kartą savo istorijoje įveikti egzis
tencinį klausimą — būtų ar nebūti: 
ar turime valios neištirpti pasaulyje, 
būti nedaloma tauta, būti unikalios 

Philadelphia LB apylinkės valdybos pirm. Teresė Gečienė ir valdybos narys Ar
tūras Dudėnas neša aukas prie altoriaus Nepriklausomybės šventės Mišių metu. 

kalbos ir kultūros tęsėjai, savos 
istorijos liudytojai, dabar ir ateity
je?" Jei taip, tai mums būtinas patri
otizmas. „Tai ne pompa ir ne 
paradai, prieraišumas partijai ar 
valdžiai. Patriotizmas — papras
čiausias nusiteikimas 'už' tėvynę, su 
savo kalba, kultūra, istorija ir 
šeimos šaknimis, kuri sudaro pag
rindą asmens tapatybei ir pagrindą 
tautinei bendruomenei egzistuoti"... 
„Kviečiu. Imkimės darbo kartu. 
Kviečiu palaikyti Bendruomenę ir 
vienas kitą, ir plėsti lietuviją: mo
kyklas, spaudą, kultūrą, angažuotis 
lietuviškiems reikalams politikoje. 
Ir dainų šventė ne už kalnų. Darbų 
tiek, kiek rankų. Rankų šioje salėje 
labai daug". 

Treti metai, kai Philadelphia 
LB apylinkės valdyba padėkos žy
meniu pagerbia telkinio gerovei 
ypač nusipelnusį asmenį. Apylinkės 
valdybos sprendimas yra „valstybinė 
paslaptis", kuri atskleidžiama Ne
priklausomybės šventės metu. Šiais 
metais žymeniu pažymėti vyras ir 
žmona — Jonas ir Angelė Puodžiū
nai, kurie sėkmingai darbuojasi Šv. 
Andriejaus parapijos komitete, da
rydami viską, kad parapija išliktų 
lietuviška, kad būtų padėta nau
jiesiems ateiviams iš Lietuvos, kad 
talpintuvai su labdara organizaci
joms ir artimiesiems plauktų į Lie
tuvą. Daugelį metų Jonas yra para
pijos komiteto pirmininkas. Angelė 
žinoma kalėdinių šiaudinukų ga
mintoja, ne kartą aprašyta ameri
kiečių spaudoje. Per pereitas Kalė
das jos šiaudinukai puošė eglutę net 
Oregon valstijoje. Apdovanojimo ce
remoniją pravedė LB apylinkės 
valdybos nariai Vytas Bagdona
vičius, Marytė Viliamienė ir T. 
Gečienė. 

Lietuvių fondo Philadelphia 
atstovė Dalia Jakienė minėjimo 
dalyvius supažindino su LF plačiai 
teikiama parama lietuvių veiklai. 
Džiaugėsi vietos lietuvių teikiamu 
dėmesiu LF. Kvietė tapti LF nariais. 
Paremti V. Krėvės lituanistinę mo
kyklą ji įteikė dosnią LF dovaną 
mokyklos direktoriui Kaziui Raz-
gaičiui. 

Meninę programą atliko vieti
nės meno jėgos: choras „Laisvė", jau
nimo chorelis „Atžalynas" (vad. Rai
monda Rukšienė), V. Krėvės mokyk
los chorelis (vad. Vytas Maciūnas ir 
Rasa Bobelytė-Brittain), tautinių 
šokių grupės „Žilvinas" (vad. Estera 
Bendžiūtė-Washowsky) ir „Aušrinė" 
(vad. Darius Šypalis). Iš viso buvo 
padainuotos keturios dainos, pašok
ta šeši šokiai. Išskirtinai pažymėti
nas originalios D. Šypalio chore
ografijos „Kaukių šokis", kurį atliko 
„Aušrinės" šokėjai. Dėmesio centre 
buvo mok. Akvilės Dudonytės vado

vaujami „darželinukai", kurie Vyčiui 
Dunčiai deklamuojant, pašoko šokį 
„Du gaideliai". Taip pat mok. dr. 
Vitalijos Dunčienės 4-5 skyriaus 
mokiniai (Kristukas Akerley, Moni
ka Bražėnaitė, Saulius Gečas, Ed
vardas Kairiūkštis), padeklamavę 
Jono Minelgos „Myliu tėvynę". Prog
ramą užbaigėme tradicine „Lietuva 
brangi", programos atlikėjams ir 
visai publikai ją giedant, susikabi
nus rankomis. 

Nukelta į 9 psl. 
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ŽINGSNIAI Į ERDVES 
LIBERTAS KLIMKA 

Balandžio 12-sios kalendorinia
me lapelyje. įrašyta tarptaut inė 
aviacijos ir kosmonautikos diena. 
Pažyminti tikrai svarbų įvykį civi
lizacijos istorijoje - pirmąjį žmogaus 
skrydį į kosminę erdvę. 1961-ųjų 
metų balandžio 12 dieną Jurij Ga-
garin apskriejo Žemės rutulį. Skry
dis tetruko vieną valandą ir 48 mi
nutes. Tikrai labai drąsaus žmogaus 
būta, nes tame rusų erdvėlaivyje 
„Vostok" kosmonautas vos ne vos 
gali išsitekti, ir tik nedidelio ūgio. 

Techninis progresas mūsų lai
kais eina į priekį septynmyliais 
žingsniais. Jau japonai planuoja 
pakartoti amerikiečių 1969 m. skry
dį į Mėnulį, gi NASA specialistai 
skaičiuoja, kiek laiko truktų pasiek
ti Marsą ir galutinai įsitikinti, ar 
kaimyninėje planetoje būta gyvybės 
užuomazgų. Štai kokie pasiekimai 
per viso labo tik vienos kartos gyve
nimą! 

O kas iš mūsų nesvajojo apie 
laisvą paukščio skrydį, kas nesk
landė sapnuose? Dabar tai galima 
padaryti deltasparniu ar sportiniu 
aitvaru. Gi lėktuvo išradimo priešis
torė yra labai tolima. Graikai sukūrė 
legendą apie Ikarą ir Dedalą, sūnų ir 
tėvą, susilipdžiusius sparnus vašku 
iš paukščio plunksnų. Genialusis 
Leonardo da Vinci nubraižė ornito-
plano bei sraigtasparnio konstrukci
jas. Lietuvoje gyvenęs ir dirbęs XVII 
a. antroje pusėje italų mokslininkas 
Titas Livijus Burattini statė „skrai
dantį slibiną" - plasnoklį, kurį į orą 
turėjo pakelti du stiprūs vyrai. 
Anglas George Cayley XVIII a. gale 
sukūrė teorinę lėktuvo su neju
damais sparnais koncepciją. Tokio 
aparato projektą 18-43-iais paskel
bė jo tėvynainis William Henson. O 
1851-siais metais Kaune buvo iš
leista knygelė lenkų kalba „Žemaičio 
garlėkis", kurios autorius Aleksand
ras Griškevičius siūlė skraidyklės 
konstrukciją palengvinti, sujungus 
ją su oro balionu. Yra žinių, kad šis 
žemaičių bajoras tokį aparatą pas
tatė ir bandė juo skraidyti. Kol 
žmona neapsikentusi nepadegė jo 
skraidyklės... 

Šiuolaikinio lėktuvo istorija pra
sidėjo 1903-iais, kai į orą Amerikos 
pakrantėje pakilo brolių Wilbur ir 
Orville Wright biplanas. Jo du pro
pelerius suko 12 arklio jėgų vidaus 
degimo varikliukas. 1909-ųjų metų 
vasarą prancūzas L. Bleriot įveikė 
Lamanšo sąsiaurį; dar po dešimt
mečio buvo nugalėtas ir grėsminga
sis Atlantas. 

Lietuvių aviakonstruktoriai bei 
pilotai nedaug teatsiliko nuo pa
saulinės šio technikos srities raidos. 
Tarpukariu puikiais darbais Lietuvą 
garsino konstruktoriai Jurgis Dob

kevičius (1900-1926) ir Antanas 
Gustaitis (1898-1941). Nuo 1927-ųjų 
metų veikė Lietuvos aeroklubas, 
kuriam vadovavo matematikos pro
fesorius Zigmas Žemaitis. 

Serijinių karo žvalgybinių lėktu
vų ANBO-IV eskadri lės skrydis 
1934-siais aplink Europą sukėlė sen
saciją užsienio žiniasklaidoje. Pa
sirodo, ir maža šalis geba sukurti 
tobulą oro mašiną! Ką kitur daryda
vo didžiuliai konstruktorių biurai; 
pas mus - vienas inžinierius. Tame 
skrydyje dalyvavo pats ANBO kon
struktorius A. Gustaitis ir kariniai 
lakūnai Juozas Namikas, Jonas Lio-
rentas, Romualdas Marcinkus, Jo
nas Mikėnas bei mechanikas Kazys 
Rimkevičius. Savo žygį j ie skyrė 
transatlantinių lakūnų Stepono Da
riaus ir S tas io Girėno žygdarbio 
atminimui. Vienas iš šių pilotų kapi
tonas Romualdas Marcinkus Antrojo 
pasaulinio karo metais tapo legen
diniu Prancūzijos ir „Didžiosios Bri
tanijos karinių oro pajėgų „asu". Po 
daugelio sėkmingų oro mūšių jo lėk
tuvas vis tik buvo pašautas, puolant 
vokiečių karo laivus. Iš belaisvių sto
vyklos netoli Gdansko 1944-siais R. 
Marcinkus suorganizavo 86 lakūnų 
grupės pabėgimą. Kapitonas buvo 
hitlerininkų sučiuptas ir sušaudy
tas. Apie tą istoriją yra parašyta 
knyga, pas ta ty tas kino filmas. Po 60 
metų britų lakūnai įspūdingu mo
derniausiu karo lėktuvų skrydžiu 
Vilniuje virš Neries pagerbė šio did
vyrio atminimą. Tragiška ir genialio
jo konstruktoriaus Antano Gustaičio 
lemtis. J is sušaudytas 1941-siais 
Maskvos kalėjime. Kokia buvo jo 
kaltė? Ypatingas inžinieriaus talen
tas ir aukštos pareigos Lietuvos ka
riuomenėje... Jo raštuose galima per
skaityti tokias eilutes: „Kas iš mū
sų, žiūrėdamas į nakties dangaus 
skliautus, nusagstytus žvaigždėmis, 
nėra savy pajutęs noro praskleisti 
dangaus paslaptį, pažvelgti į kitus 
pasaulius, patikrinti , ar yra gyvybė 
kitose planetose - o gal net ištrūkus 
iš saulės orbitos, aplankyt i kitų 
žvaigždynų ribas?" 

Kapitono Romo Marcinkaus gin
klo draugai gerai gynė Britanijos oro 
erdvę, - fašistų bombonešiai nesuge
bėdavo prasiveržti iki Londono. Ta
da vokiečių konstruktoriai , vado
vaujami Wernher von Graun, paga
mino balistinę raketą - V-2. Vienos 
iš jų var ik l is kaip karo trofėjus 
atiteko sovietų inžinieriams. Ir rake
tos tapo šaltojo karo simboliu, nes 
jomis atomines bombas galima nu
gabenti į bet kurį Žemės rutulio 
kampelį. Tačiau tai ne tik siaubin
gas karo įnagis, - raketomis į orbitas 
iškeliami ryšių bei kitokie palydovai, 
žmonijos labui atliekantys įvairiau
sias funkcijas. Čia verta priminti, 
kad šiuolaikinių raketų prototipus 

DANUTE BINDOKIENE 

Paskutinė vakarienė ir 
„Judo evangelija" 

Š
iandien prasidėjo Didysis tri
dienis, kiekvienam krikščio
niui svarbiosios trys pasku

tinės dienos prieš Kristaus iš mir
ties Prisikėlimo šventę — Velykas. 
Su malda, susikaupimu ir dėkin
gumu krikščionys prisimena Jė
zaus su apaštalais valgytą Pasku
tinę vakarienę, maldą Alyvų sode, 
išdavimą, kankinimą ir nukryžia
vimą. Didžioji Atpirkimo drama, 
kurios pagrindinis veikėjas buvo 
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, pasi
baigė džiaugsmingu Velykų rytu, 
bet prieš tai dar reikėjo Jam pa
t i r t i skaudų atsisveikinimą su 
drauga is -apaš ta la i s , išdavimą, 
kančią ir gėdingą mirtį ant kry
žiaus, anuomet skiriamą tik di-
džiausiams nusikaltėliams. Nekal
tojo mirtimi žmonija buvo išgelbė
ta iš amžinos pražūties — jai at
vertas kelias į dangų. 

Visa pasaulio krikščionių ben
druomenė, nepaisant skirtingų 
apeigų ir kai kurių tikėjimo tiesų 
(ypač Šv. Rašto) aiškinimo nesu
tapimų, Didįjį ketvirtadienį šven
čia Paskutinės Kristaus ir apaš
talų vakarienės prisiminimą, nes 
būtent šios vakarienės metu Jėzus, 
j au pakeliui pas Tėvą, paliko 
mums save Švenčiausiame Sakra
mente. Tai Jo paskutinė dovana 
mylimiems žmonėms, kai paprasta 
duona ir vynas, tapęs Kristaus Kū
nu ir Krauju, jau daugiau kaip du 
tūkstančius metų maitina tikin
čiųjų sielą, kad ji būtų stipri ir ga
lėtų pasiekti Amžinąjį gyvenimą. 

Artėjant šiam brangiam Tri-
dieniui, žiniasklaida paskelbė nau
ją sensaciją (panašios ,,naujienos" 
dažnai „sutampa" su didžiosiomis 
krikščionių šventėmis) — „Judo 
evangeliją", esą turinčią apversti 
Jėzaus išdavimą Alyvų sode ir to
limesnius įvykius, užsibaigusius 
Jo mirtimi ant kryžiaus, aukštyn 
kojomis. Pagal šiuos, „patogiu me
tu" paskelbtus, nors seniai atras
tus, papiruso lakštus, Judas nebu
vo Jėzaus išdavikas, o suokalbi
ninkas, kuris tik vykdė savo Mo
kytojo pavedimą. 

Sakoma, kad rankraščiai yra 
iš 3-ojo ar 4-ojo amžiaus (o gal dar 
šimtmečiu anksčiau) po Kristaus, 
surašyt i abiejose 13 papiruso 

lakštų pusėse. Esą, Bažnyčios tė
vams šie rankraščiai buvo žinomi 
nuo maždaug 180 m. po Kr., kai 
vysk. Ireneus iš Lyon juos pas
merkė kaip heretikų, siekiančių 
išteisinti apaštalą Judą, pastan
gas. Vysk. Ireneus tvirtino, kad tai 
gnostikų darbas (gnostikai manė, 
kad mistinis pažinimas yra kelias į 
išganymą, kai tuo tarpu krikš
čionys tikėjo, kad Jėzaus žmonijai 
parodytą kelią į dangų tegalima 
at ras t i Naujajame Testamente). 
Verta priminti, kad pirmaisiais 
amžiais po Kristaus mirties krikš
čionys buvo susiskaldę į daugybę 
sektų arba herezijų, kurios Baž
nyčios tėvų ilgainiui buvo pas
merktos ir atmestos. 

O kaip su „Judo evangelija"? 
Kaip į šiuos senus rankraščius 
žiūri Katalikų Bažnyčia? Popiežius 
Benediktas XVI jau pabrėžė, kad 
Vatikanas ir daugelis kitų krikš
čionių bendruomenių nesiruošia tų 
rankraščių įjungti į Šv. Raštą ar 
pakeisti tradicinę nuomonę apie 
Judą. Pagal tą „evangeliją", Jėzus 
Judą laikė savo artimiausiu drau
gu ir patikėtiniu, kurio paskirtis 
buvo „išlaisvinti Jėzų (t.y. Dievą) 
iš fizinio kūno. Už tą darbą Judui 
prižadėtas atlyginimas — „amžina 
garbė ir šlovė". 

Europos spaudoje pasirodžius 
karikatūroms, tariamai pašiepian
čioms Islamo religiją, musulmonai 
sukėlė didžiausią triukšmą visame 
pasaulyje. Tačiau krikščionys, kai 
išjuokiamos dieviškosios paslaptys 
ar sukeliamos kontroversijos apie 
tikėjimo dalykus (pvz., „Da Vinci 
Code") , „atsuka kitą skruostą" ir 
dėl šventos ramybės nuolankiai 
priimdami tuos tvirtinimus, o tam 
t ikras elementas, kurio didžiau
sias tikslas yra suniekinti Kristų ir 
krikščionis, būtent tuo nuolanku
mu pasinaudoja ir savo griau
namąjį darbą vykdo toliau, atras
dami pakankamai menko tikėjimo 
žmonių, kurie nuo tikrojo Kristaus 
mokslo nusigręžia. 

Tačiau jokie „nauji atradimai" 
nepakeis prieš daugiau kaip 2000 
m. buvusių Didžiojo ketvirtadienio 
įvykių, kuriuos kiekvienas krikš
čionis mini su pagarba ir dėkingu
mu. 

dar 1650-ais metais aprašė Vilniaus 
universiteto auklėtinis Kazimieras 
Semenavičius. Jo garsios knygos, 
išleistos Amsterdame ir pavadintos 
„Didysis artilerijos menas" brėži
niuose - daugiapakopės raketos su 
delta tipo stabilizatoriais bei susiau
rintomis reaktyvinėmis tūtomis. 
Apie tarpplanetines keliones mąstė 
ir rašė ne vienas Konstantin Ciol-
kovskij. Ši problema nedavė ramy
bės ir įkalintam ilgiems metams 
caro tvirtovėje Šliselburge revoliu
cionieriui Juozapui Lukoševičiui, 
vėliau tapusiam garsiu gamtininku, 
Stepono Batoro universiteto profeso
riumi. 

Arčiausiai kosminio skrydžio iš 
mūsų krašto žmonių buvo marijam
polietis Rimantas Stankevičius, la
kūnas bandytojas ir ne vieno rusų 
kosmonautų dubleris. Deja, 1989-
siais metais jis žuvo parodomojo 
skrydžio Italijoje metu. taip ir neįgy

vendinęs savo svajonės išvysti 
gimtąją planetą iš kosmoso. Ir Lie
tuvos žmonių lūkesčių turėti savąjį 
kosmonautą... Tikrai nepaprastas 
t a s lietuvių troškimas kilti į erdves. 
Štai kodėl šiandien Lietuva turi 
geriausią pasaulio pilotą Jurgį Kairį! 

Daugiau ir plačiau apie avia
cijos bei kosmonautikos istoriją gali
ma sužinoti apsilankius Aviacijos 
muziejuje Kaune; jis įsikūręs Da
riaus ir Girėno oro uoste Aleksote. O 
keliaujant pro Viekšnius Žemaitijo
je, būtina aplankyti medinį Alek
sandro Griškevičiaus namelį; ten 
rasite ir jo garlėkio modelį. Šilutės 
rajone, Vytogaloje - gražiai tvarko
ma Stasio Girėno gimtinė; Klaipėdos 
rajone, Darių kaime - memorialinė 
Stepono Dariaus sodyba. Įdomu taip 
pa t prie Platelių ežero susirasti 
buvusią sovietų raketinę bazę, ilgus 
dešimtmečius grasinusią Vakarų 
Europos šalių sostinėms. 
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Aistė Leskauskaitė, 1B kl. 
„Verba" 

Š
iandien Didysis ketvirtadienis. Už poros 
dienų Šv. Velykos — Kristaus Prisikėlimo 
šventė. Tai džiaugsmo ir vilties šventė, kai 

tikėjimas gėrio pergale prieš blogį toks akivaizdus 
ir artimas. Tai viena didžiausių katalikų švenčių, 
tai buvimas kartu, laukimas atsinaujinimo, tikėji
mas Prisikėlimu. Parėję iš Prisikėlimo pamaldų, 
visi sėsite prie Velykų stalo ir būtinai turėsite 
suvalgyti kiaušinį. O paskui ridensite margučius. 

Iš kur atsirado paprotys dažyti margučius? Ar 
turi margučiai kokią reikšmę? Manoma, kad pir
miausia kiaušinius pradėjo marginti senovės egip
tiečiai ir persai maždaug prieš 30,000 metų. Ten 
buvo tikima, kad kiaušinis — visatos simbolis. Ir 
pagonių religijoje kiaušinio ovalas simbolizavo 
kosmosą, gyvybės atsiradimą. 

Ant kiaušinių buvo skutinėjamos ar vašku 
piešiamos saulutės (saulė — gyvybės šaltinis), 
žvaigždės (kad ir naktį būtų šviesu), augmenija, 
įvairiausi raštai. Nudažyto kiaušinio spalva irgi 
turėjo reikšmę. Raudona — tai gyvybė, juoda — 
žemė, mėlyna — dangus, žalia — bundanti gamta, 

geltona —pribrendę javai. 
Gal esate girdėję pavardę Peter Kari Faberze. 

Tai garsus prancūzų juvelyras, sukūręs pačius 
brangiausius kiaušinius. Iš viso jis jų yra padaręs 
57. Pirmąjį iš platinos, aukso, brangakmenių su
kūrė 1880 m. rusų caro Aleksandr prašymu, kai 
šis sugalvojo Velykų proga savo žmonai padova
noti nepaprastą kiaušinį. 

Kaip pasaulyje švenčiamos Velykos dabar? 
Pasirodo, ispanai važiuoja per Velykas atostogau
ti į pajūrį, italai ieško staigmenų šokolado 
kiaušiniuose. Ispanai iš vis nedažo kiaušinių, jie 
tiesig smagiai leidžia laiką su draugais, bet būti
nai Velykom kepa tradicinį pyragą — toriją (piene 
išmirkyta ir iškepta, duona, apibarstyta ruduoju 
cukrumi). Suomiai padangę nušviečia ugnies 
salvėmis, kad išgąsdintų piktąsias jėgas, o visoje 
Vokietijoje kepami šokoladiniai triušiukai. Lenkai 
ant stalo būtinai padeda iš sviesto padarytą 
avinėlį, o lietuvių stalas neapsieina be margučių, 
be pamerktos į vazą žilvičio šakelės. 

Redaktorė 

Lietuviško žodžio šventė 
Čikagos lituanistinėje 

mokykloje 
Laimos Apanavičienės fotoreportažas 

Savaitę prieš Šv. Velykas Čika
gos lituanistinėje mokykloje įvyko 
jau tapusi tradicine kasmetinė Lie
tuviško žodžio šventė. Kartu buvo ir 
mokinių darbų paroda. 

Jau nuo pat ryto mokykloje — 
šurmulys. Mokiniai neša dailės 
mokytojoms savo padarytus darbe
lius, visas Jaunimo centras pasipuo
šia mokinių darbeliais. Kiekviena 
klasė turi savo stendą, kuriame 
sudeda savo darbelius: iš popieriaus 
iškarpytus, margintus ant šakelių 
sukabintus kiaušinius, iškabina 
gražius piešinius, kaukes, išdėsto 
ant stalų lipdinius. Žiūri ir negali 
atsistebėti, kokie talentingi vaikai! 
Parodą apžiūri ne tik mokiniai, bet 
ir jų tėveliai, į Jaunimo centrą atėję 
svečiai. 

Tautodailės mokytoja Daiva Blažiu-
lionienė ruošia mokin iu darbu parodą. 

skaityti, bet ir iliustraciją jai nu
piešti, ir trumpai aprašyti ką skai
tei. Buvo išrinkti ne tik geriausi 
skaitovai klasėse, bet ir daugiausia 
skaitantys visoje mokykloje. 

Buvo apdovanoti ir gražiausių 
darbelių autoriai, ir gražiausiai 
nupiešusi būsimo metraščio viršelį. 

Mokiniai, kurių klasėse visi 
dalyvavo skaitymo konkurse, daly
vaus ledų puotoje, kuri bus sureng
ta, kai susirinksime po Velykų 
atostogų į mokyklą. 

Mokinių darbeliai. 

Po pietų visi renkasi į didžiąją 
salę. Čia vyks rašymo ir skaitymo 
konkursų nugalėtojų apdovanoji
mas. Laimėti šiuose konkursuose 
nebuvo lengva, bet mokiniai labai 
stengėsi 

Nebuvo lengva ir skaitymo 
konkurse. Bibliotekininkė Dainora 
Baliutavičienė su savo padėjėjais 
kruopščiai tikrino, kaip mokiniai 
skaito. Reikėjo ne tik knygutę per-

4-6 klasių rašymo konkurso 3-os vietos laimėtojai 'p irmoje eilėje iš kairės) : 4A 
kl mok Kotryna Staputyte, 4B kl. mok. Tadas Petraitis, 5A kl. mok. Gabrielė 
Noreikaitė, 5B kl mok Gerdas Cudzevičius ir 6 kl. mok. Karolis Usonis. Antroje 
eilėje rašymo komisijos narės mokytojos Ramunė Palubinskaitė, Audronė 
Sidaugienė, Viktori ja Turapinaitė ir m-los direktorė Jūratė Dovilienė. 

Rašymo konkurse... 
Žiema 

Atėjo žiema! Laukai balti, ir 
snaigės krenta. Vaikai mėto sniego 
kamuoliukus. Stato besmegenius. 
Slidinėja, važinėja su rogėmis. 
Visiems labai smagu. Vaikai mėgsta 
sniegą! 

10 kl mok Austėja Kaveckaitė Šiu 
metu mokyklos metraščio viršelis pa 
sipuoš ĮOS piešiniu 

Lauke labai gražu. Blizga me
džiai. Visur balta. Snaigės krenta ir 
šalta lauke. Žvėriukai laksto ir 
ieško maisto. Kai ateina žiema, 
duodu voverytėms riešutų. Meškos 
miega, kur tik šilta. Vilkams nerūpi 
žiema. Jie ieško maisto, nors jiems ir 
šalta. Blizga žemė. Tai tikrai atėjo 
žiema! Mes švenčiame Kalėdas, gau
nam dovanų. Susirenka šeima, ir 
mes valgom kartu. Kalėdų senelis 
irgi padeda dovanų po egle. Visi 
džiaugiasi ir visiems smagu. 

Paukšteliai išskrenda, tai atei
na žiema. Jiems reikia šiltesnio 
krašto. Aš jiems įdedu į inkilėli 
grūdelių. Paukščiukai turi tada ką 
valgyti. Jei aš neduočiau jiems mais
to, tai jie turėtų susirasti patys, o 
gal neturėtų ko valgyti. 

Man rūpi žvėreliai ir aš pade-
du jiems, kai ateina žiema. Kiške
liams irgi padedu. Kartais duodu 
jiems morkelių. Tada ir jie turi 
maisto žiemai. Mes padedam žvėria-
liams, visiems smagu. Tokia yra 
žiema. 

Kotryna Staputyte 
4 A skyr:'is 

III vietos laimėtoja 

Mano įdomiausia knygelė 
Su knygelėmis draugauju jau 

seniai. Labai laukdavau, kada tė
velis vakarais paseks pasaką. Mano 
smalsios akutės ieškodavo gražių 
paveikslėlių. Aš pajausdavau, kad 
kai miegelis ateina ir sapnelį at
neša. 

Dabar aš skaitau knygeles pati. 
Man patinka eiti į biblioteką ir 
susirasti gražių, įdomių knygelių. 
Labai laukiu knygelių iš Lietuvos. 
Man atsiunda seneliai. Man patin
ka knygos. 

Kamilė Petraitytė 
2 A skyrius 

I vietos laimėtoja 

Geriausios mokyklos skaitovės (iš kai
rės) 7 kl mok Indrė Bielskutė (1 vie 
ta), 4 A kl mok Indrė Genevičiūtė (2 
vieta) ir 3A kl mok. Ugnė Jurgaitytė (3 
vieta) su bibl iotekininke Dainora Ba 
liutavičiene ir m los d i rek tore (urate 
Dovilienė 
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ŽMOGAUS IS NUMIRUSIŲJŲ PRISIKĖLIMAS 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Jei Kristus būtų tik kentėjęs ir 
miręs, o nebūtų prisikėlęs iš nu
mirusiųjų, tai šiandien apie Jį mes 
vargiai bežinotume. Mes nežino
tume, kad Jis atpirko žmones, ir var
giai ar bekiltų kam ta meilė, kuri 
išmokė tiek tūkstančių žmonių mirti 
kankinių mirtimi už tikėjimą ir 
Kristų. Kančia ir mirtis savo kilme 
bei esme daugiau nieko nesako, kaip 
tik blogį, besireiškiantį gyvenimo 
tikrovėje. Yra tai būties trūkumų 
išgyvenimas ir patirtis. Mirtis žmo
gui yra jo priartėjimas prie nebuvi
mo tamsos. Niekas nesiryžtų sekti 
Kristų, nors Jis kentėjo ir mirė su 
tokia meile, kokios pasaulis dar nėra 
matęs, jei po Jo mirties nebūtų 
prisikėlimo garbės. Šv. Paulius sako: 
„Jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų 
skelbimas yra tuščias, tuščias ir jūsų 
tikėjimas" (Kor. 15, 14). Nors kančia 
ir mirtis savo kilme ir esme yra blo
gis, bet savo paskirtimi gali pasiekti 
didžiausio gėrio aukštybių. Kančia ir 
mirtimi Kristus atpirko visą pasaulį. 
Priėmęs nusikaltusio žmogaus liki
mą, Jis išvedė atpirktąjį žmogų iki 
dieviškos prigimties aukštybių. 

Sielos nuteisinimas yra du 
dalykai — nuodėmės atleidimas ir 
naujos gyvybės davimas. Šitai ir yra 
žmogaus atpirkimas, kurio priežas
tys randamos ne tik Kristaus kančio
je bei mirtyje, bet ir Jo iš numi
rusiųjų prisikėlime. Šv. Tomas Ak-
vienietis sako, kad Kristaus kančia 
ir mirtis yra nuodėmių atleidimo 
priežastis, o prisikėlimas iš nu
mirusiųjų — priežastis naujo gyve
nimo, kur siela yra mirusi nuodėmei 
ir gyvena Dievui. Kristaus mirtis ir 

prisikėlimas yra vienos ir tos pačios 
paslapties du atvejai, atitinką du 
sielos nuteisinimo atžvilgius — nuo
dėmių atleidimą ir naujos dieviškos 
gyvybės davimą. Grąžintas Dievui 
žmogus turi šiame atsinaujinime 
dalyvauti laisvu apsisprendimu — 
turi numirti ir keltis dieviškajam 
gyvenimui. Pas Dievą sugrįžimas 
mums prasideda per krikštą ir 
tikėjimą. Mes ateiname iš žemiškojo 
gyvenimo į dvasinį, ateiname iš blo
gio karalystės, kuri sukurta iš savi
mylos bei puikybės, ir įžengiame į 
Dievo karalystę, kuri yra iš Dievo 
meilės savo kūriniams. Dievas nu
tarė išgelbėti žmogų. Iš daugybės 
gelbėjimų būdų Dievas pasirinko tą 
priemonę, kuri visiems laikams ir 
visai amžinybei liudys Jo meilę bei 
nepaprastą pagarbą žmogui. Ta 
pagarba reikalauja, kad ir pats žmo
gus prisidėtų prie savo išgelbėjimo. 
Todėl Dievas siuntė savo Sūnų tapti 
vienu iš mūsų. Kristus yra pirmasis, 
kuris sugrįžo pas savo Tėvą, ir mūsų 
Tėvą. Paskui ir visi žmonės grįžta 
pas Dievą. Dalyvavimas Kristaus 
mirtyje ir prisikėlime per krikštą 
tikėjimo šviesoje kelia viltį, kad 
Kristus, keldamasis iš numirusiųjų, 
tapo vadu visų tų, kurie yra paskirti 
vieną dieną keltis iš mirties tamsy
bių į garbės šviesą. 

Kristaus atpirkimas palietė ne 
tik sielą, bet taip pat ir kūną — Jis 
atpirko visą žmogų. Taigi pergalė 
prieš nuodėmę ir jos pasekmes turi 
pasireikšti iš numirusiųjų prisikė
limu. Katalikų Bažnyčios tikėjimo 
tiesa apie kūnų iš numirusiųjų pri
sikėlimą turi tris teigimus: 1. pas
kutinę pasaulio dieną žmonės kelsis 
iš numirusiųjų; 2. kelsis visi žmonės 
— teisieji ir pasmerktieji; 3. žmonės 

turės tuos pačius kūnus. 
Bažnyčios mokymas apie kūnų 

tapatybę yra tikėjimo dogma, taigi 
neginčijama tiesa. Betgi klausimas 
iškyla ir lieka neatsakytas, kaip gali 
išlikti po tiekos amžių tapatybės 
neliečiamybė? Apskritai klausimas 
apie besikeičiančios medžiagos tapa
tybę yra neatsakytas. Žmogaus gi 
kūnas pasilieka tas pats, nors jame 
vyksta nuolatinis medžiagos pasikei
timas. Tik ką gimusio vaiko kūnas 
yra tas pats, kuris paskui augs, bus 
didelis ir pagaliau numirs. Kas gi 
padaro, kad išlieka tas pats kūnas? 
Bet dar didesnė problema atsiveria, 
kai sakome, tarp prisikėlimo ir gyvo
jo kūno, kuris turėjo sugriūti į dul
kes, aną dieną bus atrasta tapatybė. 

Teologai bando tam klausimui 
duoti bent kiek patenkinantį atsa
kymą. Vieni sako, kad kai kurios kū
no dalys nėra paliečiamos nuo žmo
gaus prasidėjimo iki jo mirties. Jos 
tokios pasiliekančios pasaulyje ir po 
mirties. Jų supratimu, Dievas tas 
dalis surinks ir sujungs su siela. Kiti 
mano, jog kūnų tapatybei pakanka, 
jeigu bus istoriškai ta pati kiekybinė 
medžiaga, kuri po mirties iširo. Kai 
kam atrodo, kad kūno tapatybei 
išsaugoti pakanka, jeigu prisikėlu
siame iš numirusiųjų kūne bus tik 
dalis tos medžiagos, kuri žemėje bu
vo gyva. Šv. Tomo Akviniečio moky
mu, kūno tapatybei išlaikyti nerei
kia nieko daugiau kaip tik tos pačios 
sielos. Siela yra gyvybės pradžia 
kūne. Jos galia žmogus yra gyvas, ju
da, jaučia, mąsto ir myli. O medžiaga 
yra visiems bendra ir neutrali. Jos 
tobulumas ateina iš formos. Žmo
gaus siela yra jo gyvojo kūno forma. 

Garbingasis kūnų prisikėlimas 
nebus toks kaip Evangelijoje Lozo

riaus prikėlimas. Šis sugrįžo į gyve
nimą ir vėl mirė. Prisikėlimu iš nu
mirusiųjų paskutinę dieną žmogus 
pereis į naują buvimą, kur iame yra 
visiškas bendravimas dieviškoje gy
vybėje. O tokio gyvenimo pradžią tu
rime jau dabar, kai esame išlaisvinti 
iš nuodėmės vergijos ir dalyvaujame 
Kristaus gyvenime pašvenčiamosios 
malonės būdu. Kūnų iš numirusiųjų 
prisikėlimo tikėjimo šviesoje mes 
galime spręsti, kaip bus išaukšt inta 
medžiaga, kuri dalyvaus aukštesnio
sios būties, t.y. nemirtingos dvasios, 
tokiame aukš t ame gyvenime. Šv. 
Paulius sako, kad visas sutvėrimas 
vaitoja ir kenčia, ir su išsiilgimu 
laukia Dievo vaikų garbės apsi
reiškimo (Rom. 8, 19-22). Mes savo 
žemę galime š iandien vaizduotis 
kaip milžinišką karstą, skriejantį 
erdvėse. Jos visas paviršius yra pri
sidengęs žmonių kaulais ir yra per
sunktas žmonių krauju, o jos van
denys yra aplieti žmonių ašaromis. 
Niekas šiandien nepasakys , kiek 
upių praplaukė pro žmonių akis nuo 
pasaulio sukūr imo. Šv. Paul iaus 
mintimi mes galime tik sakyti , kad 
dūsaujame patys savyje, laukdami 
Dievo įsūnystės, mūsų atpirkimo ir 
prisikėlimo (Rom. 8, 23). Iš numi
rusiųjų prisikėlimo tikėjimo tiesa 
remiasi Kristaus prisikėlimo tikrove. 
Šiomis tiesomis tikėti nepakanka tik 
istorinių įrodymų, nes ir apaštalas 
Tomas netikėjo, kol Kr is taus nepa
lietė savo rankomis. Reikia čia Dievo 
pagalbos ir Jo malonės. Todėl visų 
amžių tikintiesiems ta ikomas Kris
taus palaiminimas: „Kadangi ma
ne matei, Tomai, tu įtikėjai, palai
minti, kurie nematė ir tikėjo" (Jn. 
20, 29). 

Ejo karas. 1942 metų vasara. Pavakarys. 
Mišką gaubė blanki prieblanda. Miško proš

vaistėje iškasta gili, plati duobė. Prie duobės 
stovėjo būrys žydų, gal pusšimtis žmonių — vyrų, 
moterų įvairaus amžiaus ir mažų bei didesnių 
vaikų. Visi nuogai išrengti, kaip velykiniai avinė
liai, ramiai laukė mirties... 

Du vokiečių kareiviai su automatais stovėjo 
kitoje duobės pusėje ir, atrodė, kad jie atidžiai sau
gojo ne pasmerktas mirčiai aukas, kurie nesiruošė 
bėgti, bet du egzekucijos vykdytojus, sugautus vie
tinius gyventojus — Gintų Levą, jauną vyrą, ir 
Martyną Kuosą, keturiasdešimtmetį ūkininką. Jie 
abu buvo iš vieno kaimo. Valstiečiai priešinosi, 
atsisakinėjo vykdyti tokį baisų darbą, bet vokiečiai, 
grasindami mirtimi ir Kuosos šeimą sunaikinti, 
privertė paklusti. Privedė prie duobės, įbruko 
abiem į rankas po šautuvą, įsakė stovėti ir laukti 
komandos. Dėl drąsos dar davė išgerti po stiklinę 
degtinės. Vyrai, apsvaigę susvirduliavo ir vos patys 
gyvi neįgriuvo į duobę, bet vokiečiai pasiskubino į 
pagalbą, atsistojo už nugaros ir laikė sugriebę už 
apykaklės, kaip gumines lėles. 

Levas ir Martynas blausiomis akimis apžvelgė 
pasmerktųjų būrį. O, Dieve, jų tarpe daug pažįs
tamų. Štai žilaplaukis barzdočius Izia, batsiuvys, 
pas kurį miestelio ir kaimo gyventojai siuvosi 
batus. Jis sū žmona Lėja ir dviem mažamečiais sū
numis stovėjo šalia žuvų pardavėjo Monės ir jo 
žmonos Saros. Monia prieš Kalėdas, pasikinkęs 
arklį, vežime didelėje statinėje vežiodavo po kai
mus skanią silkę Kūčių pasninkiniam stalui. Sta
tinėje silkių labai greitai mažėjo, nes žmonės jas 
pirko. O kas nepažinojo linksmojo siuvėjo Davido? 
Pas jį Martynas, o ir luti gyventojai, siuvosi kelnes 
sau ir sūnums, moterims siuvo sukneles ir paltus. 
Davidas našlys, dar nesenas, barzdotas kaip dau
guma žydų. Jis stovėjo šalia jaunutės dukters 
Abigailės. Mergina gražuolė, gabi muzikantė, prieš 
metus baigusi gimnaziją, ruošėsi stoti į konserva
toriją, turėjo puikų operinį soprantą, grojo pianinu. 
Abigailė stovėjo ant duobes krašto nuoga, droviai 
nuleidusi akis, gėdijosi pažvelgti į pažįstamą jau
nuolį Levą. Jos ilgos, juodos garbanos dengė liekną 
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kūną iki juosmens. Veidelis išblyškęs, rausvos 
lūpos nežymiai virpėjo, bet neverkė, nors širdelė 
konvulsiškai daužėsi krūtinėje, užgniauždama net 
kvėpavimą. Mergaitės tik pražydęs neilgas jaunys
tės pavasaris netrukus bus šūviu nutrauktas to, 
kurį ji mylėjo... 

Žydai buvo ramūs, tarp savęs nesikalbėjo, tik
riausiai, jie visi prieš mirtį mintyse meldėsi, pak
lusniai priėmę Kabalos nuosprendį nesipriešinti li
kimui, gėrė kaltų be kaltės taurę, kad būsimos kar
tos būtų laimingesnės. Vaikai verkšleno, nieko ne
suprasdami, kas čia vyksta. Motinos tyliu balsu 
juos ramino, glaudė nuogučius prie savo dar šilto 
kūno, delnais šluostė vaikų ašras. Kabala klaidino 
žydus. 

Martynas ir Levas jautė pažįstamų ir nepažįs
tamų žydų žvilgsnius, įbestus į juos abu, jų 

tarpe buvo žydų šeimų, atvežtų iš kitų netolimų 
miestelių, jie visi be neapykantos, tik su giliu pasi
gailėjimu žiūrėjo į egzekucijos vykdytojus. Pas
merktųjų mintis nesunku buvo atspėti: „Mes žūs
tame už savo tikėjimą, už tautos geresnę ateitį 
aukojame save, o jūs ko tikitės ir ko sulauksite, 
atėmę mūsų gyvybę?". 

Levas pamatė Abigailę ir išsigando, susigėdęs 
nuleido akis. Jis Abigailę buvo įsimylėjęs, bet su
prasdamas, kad dėl skirtingų religijų, jis jai nieka
da nepasipirš, kaip galėdamas, slopino jausmus, o 
dar labiau paveikė ir atitolino jį nuo Abigailės, kai 
sužinojo, kad žydai labai palankūs sovietams. „Ko
dėl žydai keturiasdešimtaisiais rusų tankus sutiko 
su gėlėmis?" — mąstė jis piktai. Širdį draskė ap
maudas už lietuvių išvežimus į Sibirą. Tam uoliai 

talkininkavo žydų energingieji raudonieji komisa
rai. Levas, tai prisiminęs susierzino, gerokai apgir
tęs nuo išgertos degtinės, galvojo atsikeršyti už sa
vo tėvus, dviejų seserų ir jaunesniojo brolio iš
vežimą į šaltąjį Sibirą. Tik atsitiktinumo dėka, Le
vas liko. Tą nelemtą dieną jis miške kapojo sau
suolius malkoms. Po pusiaudienio, sugrįžęs namo 
su prikrautu vežimu prikapotų žagarų, šeimynos 
nerado. Nustebo įėjęs į tuščius namus. Kaimynai 
papasakojo, kaip atvažiavo sunkvežimis, skubiai 
visą šeimą sugrūdo į kėbulą ir nubogino į artimiau
sią geležinkelio stotį, kur jų laukė gyvuliniais vago
nais traukinys. 

Temo. Saulė, pasislėpusi už horizonto, skleidė 
auksinius spindulius, raudonai žėravo dan

gaus pašvaistė. Žolėje čirpeno griežlė, pranašau
dama rytoj būsiant giedrią dieną. Vasara graži, 
oras palankus ūkiniams darbams, vakaras puikus, 
o, stovintiems ant duobės krašto, bėgo paskutinės 
gyvenimo minutės... 

Levas prisiminė keistą pokalbį su Abigailę. Tai 
buvo prieš dvejus metus. Vieną birželio mėnesio 
popietę jis su Abigailę vaikščiojo paupiu. Saulė 
kaitino, buvo neįprastai karšta, griežlė linksmai 
čirpeno žolėje, upės vandenys tyliai plaukė, nešė 
lapus, šakas, ant kurių tupėjo laukinės antys. 

Levas paėmė Abigailę už rankos, bet ji ati
traukė savo ranką ir mįslingai prašneko: 

— Levai, lietuviams artėja juodos dienos. Jūsų 
laukia kananiečių, hetitų, hivių, perizų, girgažų, 
amoritų ir jebusiečių likimas... 

— Ką tai reiškia? Paaiškink! — nesuprato 
Levas. 

— Aš netyčia išgirdau slaptą rabinų pokalbį, 
bet to negali būti... Aš netikiu, jų planai neįvyks, — 
atsakė Abigailė. 

Už savaitės prasidėjo karas... 
Raudonplaukis vokietis, stovėdamas už Levo 

nugaros, davė komandą pasiruošti: 
— Šautuvus pakelt! — užbaube grubus balsas 

ir aidas atsiliepė miške. 
Levas ir Martynas pakėlė šautuvus, buožes 

atrėmė į petį ir užsimerkė. Netaikydami, apsvaigę 
susvyravo į šonus. Bus daugiau. 
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Paroda kosminio Skrydžio garbei Koalici jos partner ia i išdavė A. Paulauską 

Tarptautinei aviacijos dienai — paroda „Pirmasis žmogaus skrydis į kosmosą". 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 12 d. (ELTA) 
— Lygiai prieš 45 metus, 1961-ųjų 
balandžio 12 dieną, kosmonautas 
Jurij Gagarin Sovietų Sąjungos erd
vėlaiviu „Vostok 1" pakilo į kosmosą 
ir vieną kartą apskriejo Žemę. 

Ta proga Mokslų akademijos 

Mažojoje salėje surengtas iškilmin
gas posėdis, skir tas pirmajam žmo
gaus skrydžiui į kosmosą. Posėdyje 
kalbėjo žinomi Lietuvos mokslinin
kai - fizikai, aviacijos istorijos tyri
nėtojai. Atidaryta paroda „Pirmasis 
žmogaus skrydis į kosmosą". 

Politologai: pralaimėjo ir valdžia, ir opozicija 
Atkelta iš 1 psl. 
Opozicija dėl to nieko nelaimėjo* nes 
jos galimybės patekti į valdžią yra 
minimalios. Aš nemanau, kad 'vaivo
rykštinė koalicija' galėtų būti suda
ryta. Žinoma, nelaimėjo ir tie, kam 
reikėjo atsistatydinti ir pasitraukti 
iš koalicijos. Taip pat nelaimėjo ir 
valdančioji koalicija, kadangi ji su
byra ir stabilumas dingsta, vėl atsi
randa nauja politinė įtampa", — sa
kė M. Jurkynas . 

Jo nuomone, iš A. Paulausko nu
šalinimo nelaimėjo ir nušalinimo 
vykdytoja Darbo partija (DP). 

„Dabar DP rizikuoja atsidurti 
apskritai už Vyriausybės ribų kaip 
opozicija, nepaisant V. Uspaskicho 
pareiškimų, kad jie nori premjero 
posto. Nes realiai DP stovi į kairę 
nuo socialdemokratų, DP nenori 
remti nei konservatoriai, nei kita de
šinioji opozicija", — sakė M. Jurky
nas. 

Anot jo, nieko neišlošė ir social
demokratai, nes „šis persidalijimas 
išklibins turėtas patogias pozicijas". 

Tuo tarpu kitas VU TSPMI dės
tytojas Lauras Bielinis pastebi, kad 
naujų postų reikalaujanti Darbo par
tija verčiau turėtų galvoti apie tai, 
kaip pačiai išlikti koalicijoje. 

„Natūralu, kad socialdemokra
tai nesiruošia užleisti 'darbiečiams' 
esminių pozicijų tiek Vyriausybėje, 
tiek ir Seime. Todėl 'darbiečiai' turės 
galvoti ne apie tai, kaip gauti dar 
daugiau, o apie tai, kaip išsaugoti 
koaliciją ir likti patiems koalicijoje", 

— kalbėjo j is . 
Politologai mano, kad „vaivo

rykštinės koalicijos" vargu a r įmano
mos, nes jos būtų per silpnos. Tačiau 
M. Ju rkynas mano, kad galima ir 
mažumos Vyriausybė. 

„Realiausia padėtis y ra mažu
mos Vyriausybė, kurios ašis būtų so
cia ldemokrata i , ga lbūt valst iečiai 
liaudininkai ir socialliberalai. Taigi, 
su dešiniosios opozicijos nebyliu pa
laiminimu tokia mažumos Vyriausy
bė, vardan Lietuvos stabilumo, yra 
įmanoma, nes , manau , dešinei opozi
cijai tokia situacija yra priimtinesnė, 
nei valdžioje matyti 'darbiečius'", — 
svarstė politologas. 

Savo ruožtu Tėvynės sąjungos 
vadovas A. Kubilius pareiškė, kad 
pasigirdę kal t inimai, esą opoziciniai 
konservatoriai, inicijavę balsavimą 
dėl nepasitikėjimo Seimo pirminin
ku, sudarė prielaidas „darbiečiams" 
imti valdžią — kiek skuboti. 

Pasak konservatorių vadovo, tai , 
jog valdančioji koalicija išliks tokia 
pačia sudėtimi, su vienos a r kelių 
parlamento mažųjų frakcijų atsto
vais, l iberaldemokratais bei liberal-
centristais, pakeitusiais sociallibera
lus, tačiau ,Jėgos pozicijos" bus per
leistos „darbiečiams" — tik vienas 
įmanomų scenarijų. 

TS vadovas akcentavo, jog gali
mos valdančiųjų variacijos priklau
sys ir nuo kitų partijų pozicijos. Opo
zicijos vadovas leido suprast i , jog 
„darbiečių" užmojai be socialdemo
kratų paramos bus neįmanomi. 

* Pergalingai Olandijoje vyk
s tanč io Europos b a d m i n t o n o 
čempionato moterų vienetų var
žybas pradėjo lietuvė Akvilė Stapu-
šaitytė, trečiadienį pirmajame rate 
per 22 minutes 21:14, 21:10 nuga
lėjusi Claudina Barnig iš Prancūzi
jos. Nepasisekė Kęstučiui Navickui, 
kuris vyrų vienetų var-žybų pirma
jame rate po atkaklios trijų setų ko
vos 21:15, 19:21, 19:21 nusileido 
anglui Nicholas Kidd. 

* Pergale keturių komandų 
krepšinio turnyrą Portugalijoje 
antradienį pradėjo Kauno „Zal-
girioA - . i l i ' inio m«»k>ki«»v" k.> 

manda, antradienį po atkaklios ko
vos 68:67 įveikusi Portugalijos jau
nių (iki 21 metų) rinktinę. 18 taškų 
nugalėtojams pelnė ir 20 kamuolių 
atkovojo serbas Vladimir Štimac. 16 
taškų į varžovų krepšį įmetė Artūras 
Milaknis, 11 — Andrius Aleksand
rovas, 8 — Povilas Butkevičius. 

* Dar iaus Songai los Čikagos 
„Bulis" k o m a n d a a n t r a d i e n į 
NBA regul iar iojo s e z o n o rungty
nėse n a m u o s e 104:101 nugalėjo 
New Jersey „Nets" krepšininkus. 
Lietuvis dėl t raumos nugalėtojų gre
tose nerungtyniavo. 36 taškus į sve
čių krepšį įmetė Ben Gordon. 

Atkel ta iš 1 psl. 
Atstatydinus A. Paulauską, for

maliai griūna ir valdančioji koalicija 
— jo kandidatūra Seimo pirmininko 
poste, kaip ir premjero Algirdo Bra
zausko, buvo numatyta koalicijos su
tartyje. 

Socialliberalai kol kas neat
skleidžia, ar, iš Vyriausybės atšaukę 
ministrus, t rauksis į opoziciją. A. 
Paulauskas sakė nesigailintis, jog 
atsisakė galimybės iš Seimo pirmi
ninko pareigų pasitraukti pats, o ne 
pareiškus nepasitikėjimą. „Nesigai
liu, nes priekaištų, kad sugrioviau 
koaliciją, niekas negali pareikšti", — 
sakė A. Paulauskas. 

V. Uspaskichas į premjerus 
nepretenduoja 

Savo ruožtu „perversmo" orga
nizatorė Darbo partija jau pareiškė, 
kad būtinai sieks ministro pirminin
ko posto. Tai antradienio vakarą po 
Darbo partijos prezidiumo ir frakci
jos Seime posėdžio sakė partijos va
dovas Viktoras Uspaskichas. 

Pa t s Darbo partijos vadovas, 
anksčiau dėl interesų konflikto pa
si traukęs iš ūkio ministro posto bei 
Seimo, sakė į premjero postą nepre
tenduojantis. 

V. Uspaskichas patvirtino, jog 
Darbo partija, negavusi premjero 
posto, norėtų pasiimti daugiau mi
nistrų portfelių. Darbo partijos vado
vas neslėpė norintis, jog valdančio
sios koalicijos sudėtis liktų tokia pati 
— tik perskirstyta politinių jėgų pu
siausvyra. 

V Uspaskichas likti atnaujintoje 
koalicijoje siūlo ir durimis po jų va
dovo A. Paulausko atstatydinimo iš 
parlamento vadovo posto jau tren
kusiems socialliberalams. 

Tačiau, pasak Darbo partijos va
dovo, į Seimo pirmininko postą so
cialliberalai nebepretenduotų. „Šiuo 
atveju jie prarado tą postą, bet jie tu
ri pakankamai stiprias pozicijas Vy
riausybėj, Seime kitų postų", — sakė 
V Uspaskichas. 

Social l iberalai traukiasi 

Tuo tarpu socialliberalai katego
riškai pareiškė praradę pasitikėjimą 
koalicijos partneriais ir nematantys 
galimybės toliau likti tokios sudėties 
valdančioje koalicijoje. 

„Naujoji sąjunga apsvarsčiusi 
susidariusią situaciją, nusprendė, 
kad nei moralinių, nei teisinių prie
laidų likti koalicijoje nėra. Ir mūsų 
visi atstovai Vyriausybėje ir Seime 
parašys ats is ta tydinimų pareiški
mus", — po antradienį skubiai su
šaukto partijos prezidiumo posėdžio 

sakė A. Paulauskas. 
Nepaisant prasidėjusio valdan

čiosios daugumos byrėjimo, premje
ras Algirdas Brazauskas tikisi, kad 
Vyriausybės sudėtis išliks tokia pati. 

„Aš manau, kad šita Vyriausybė 
turi dirbti tokioje sudėtyje, kokia ji 
yra. Tai yra mano nusistatymas, aš 
manau, kad tokia Vyriausybė pui
kiausiai gali dirbti", — sakė Social
demokratų partijai vadovaujantis 
premjeras. 

Atšaukė ministrus 

Socialliberalai pareiškė pasi
traukia iš keturių partijų valdančio
sios koalicijos bei atšaukia savo mi
nistrus: užsienio reikalų — Antaną 
Valionį bei socialinės apsaugos ir 
darbo reikalų — Viliją Blinkevičiūtę. 
Pastaroji trečiadienį premjerui Al
girdui Brazauskui įteikė atsistatydi
nimo pareiškimą. Pasak ministrės, 
jos apsisprendimo atsistatydinti ne
galėtų pakeisti niekas. 

„Tokios aplinkybės, kokios yra 
dabar, mano nuomonės pakeisti ne
gali. Tai mūsų bendras Naujosios 
Sąjungos sprendimas. Balsavimas 
dėl Seimo pirmininko parodė, kad 
neturime pasitikėjimo. Argi galime 
dirbti? Ką turi padaryti koalicijos 
partneriai, kad pakeistų apsispren
dimą? Nesielgti taip, kaip pasielgė 
vakar", — sakė V. Blinkevičiūtė. 

A. Brazauskas ministrės prašy
mą atsistatydinti turi pateikti prezi
dentui Valdui Adamkui. Prezidentas 
gali pavesti V Blinkevičiūtei eiti bu
vusias pareigas, kol bus paskirtas 
naujas ministras. 

Prezidentas atidėjo kelionę 

Dėl valdančiosios koalicijos kri
zės prezidentas V. Adamkus nutarė 
atidėti kitą savaitę planuotą oficialų 
vizitą į Azerbaidžaną. Anot praneši
mo, V. Adamkus ragina Vyriausybę 
tęsti savo veiklą, ramiai išanalizuoti 
susiklosčiusią padėtį ir iki kitos sa
vaitės nesiimti jokių ministrų atsta
tydinimo veiksmų. 

Šalies vadovas pabrėžė, jog rei
kia laiko, kad būtų įvertintos visos 
Vyriausybės kaitos pasekmės Lie
tuvos gyvenimui. 

„Dabar, kai Lietuva sprendžia 
ypatingos svarbos problemas — tvir
tinami Europos Sąjungos lėšų pa
naudojimo prioritetai, vyksta dery
bos dėl 'Mažeikių naftos' tolesnio pri
vatizavimo, prezidento V. Adam
kaus įsitikinimu, skuboti politiniai 
veiksmai gali sukelti neprognozuoja
mų padarinių", — rašoma Preziden
tūros spaudos tarnybos išplatintame 
pranešime. 

Kviečia padėti skurstantiesiems 
Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) 

— Lietuvos diplomatai ir žinomi vi
suomenės bei pramogų verslo veikė
jai skelbia informacinę kampaniją 
„Laikas padėti kitiems", kurios me
tu skatins visuomenę padėti skurs
tančioms pasaulio valstybėms. 

„Lietuva, būdama išsivysčiusi 
valstybė, turi padėti ir kitoms ša
lims. Prisidėdami prie šių problemų 
sprendimo, mes prisidedame prie 
saugumo užtikrinimo pasaulyje", — 
sakė Jungtinių Tautų Vystymo Prog
ramos (JTVP) atstovybės Lietuvoje 
vadovė Lyra Jakulevičienė. 

JTVP atstovybė Lietuvoje drau
ge su Užsienio reikalų ministerija 
(URM) pradeda beveik tris mėnesius 

truksiančią kampaniją, kurios tiks
las — informuoti visuomenę apie tai, 
kad Lietuva yra socialiai atsakinga 
valstybė ir padeda besivystančioms 
pasaulio šalims savo žiniomis, patir
t imi ir kitais ištekliais. 

Pasaulyje 11 mln. vaikų kasmet 
miršta nesulaukę penkerių metų. Be 
to, daugiau kaip 1 milijardui pasau
lio gyventojų trūksta maisto, drabu
žių, vandens bei sveikatos priežiūros 
paslaugų. Dar 600 mln. vaikų gyve
na žemiau skurdo ribos. 

„Šios problemos turi būti spren
džiamos. JT paskelbė apie tūkstant
mečio vystymosi tikslus, kurių įsi
pareigojo siekti dauguma pasaulio 
valstybių", — L. Jakulevičienė. 
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Pasaulio naujienos 
y mz (Remiantis AFP, Reuters, AP, !nterfax, ITAR-TASS, 

žinių agentūrų pranešimais) 
BNS 

RUSIJA 

Italijai gresia nežinomybės savaitės 
Roma. balandžio 12 d. nuolat puldinės opozicija, tvirt inan-

(AFP/BNS) — Ministrui pirmininkui ti, jog ją remia pusė šalies". 
Silvio Berlusconi nepripažinus vi- Politikos apžvalgininkas Andrea 
suotinių rinkimų rezultatų, kurie Vanucci pabrėžė, kad sunaikinti cen-
pergalę atidavė į jo priešininko Ro- tro kairės koalicijos „Vienybė" vie-
mano Prodi rankas, Italijai gresia ii- nos ar dviejų vietų persvarą 315 vie-
gos politinės ir ekonominės nežino- tų Senate užtektų gripo bangos. Dėl 
mybės savaitės, teigia analitikai. to, jo manymu, centro kairės koalici-

S. Berlusconi, imdamasis pasku- ja veikiausiai atsisakys turimos pri-
tinio manevro permaininguose rinki- vilegijos užimti balsuoti negalinčio 
muose, pareikalavo perskaičiuoti Senato pirmininko postą. „Dar maž-
tūkstančius ginčijamų biuletenių, 
kurių yra gerokai daugiau nei R. 
Prodi turima 25,000 balsų persvara. 

„Kas dar galėtų įvykti, be to, kas 

daug prieš deš imtmet į egzistavo 
mandagumo įprotis atiduoti jį opozi
cijai". 

Analitikai nesureikšmino man-
jau įvyko?" — klausė politikos ap- dagaus 69 metų premjero pasiūlymo 
žvalgininkas Roberto D'Altimonte iš 
Florencijos universiteto ir pats atsa
kė: „Čia juk Italija, čia gali įvykti 
bet kas". 

Užsitęsusios kovos dėl tikslių 
rinkimų rezultatų perspektyva ver
čia manyti, kad gerokai vėluos ir 
naujos vyriausybės formavimas, o R. 
Prodi planai gaivinti lėtą ekonomiką 
bus nustumti į šalį. 

R. Prodi formuoti vokiško stiliaus 
„didžiąją koaliciją" ir pasidalyti val
džią. 

„Jam patogu tai sakyti, nes tai 
sudaro įspūdį, jog jis vienintelis sie
kia nacionalinio sutarimo", — sakė 
R. D'Altimonte. 

„Tačiau čia ne Vokietija, čia — 
Italija, todėl kyla klausimas, kur įsi
terps reformuoti komunistai, ar Pro-

„Dabar prasidės teisinė kova dėl di gali sau leisti juos palikti? O gal 
ginčijamų biuletenių perskaičiavi- Berlusconi galėtų su jais dirbti?" — 
mo, todėl manau, kad nežinomybė 
užsitęs", — sakė R. D'Altimonte. 

„Tai gali užtrukti ilgas savaites, 
nelygu, ką Berlusconi norės perskai
čiuoti. Ginčijamus 43,000 biulete
nius, ar visus biuletenius, pripažin
tus negaliojančiais". 

Pasak R. D'Altimonte, iš milijo
no biuletenių, rinkimuose į žemuo
sius parlamento rūmus paskelbtų 
negaliojančiais, nemažą dalį rinki
mų pareigūnai ir abiejų koalicijų ste-

kėlė jis k lausimus, kurie skamba ir 
kitų apžvalgininkų pasisakymuose. 

Tačiau A. Vanucci manymu, S. 
Berlusconi žaidimas „va bank" var
gu, ar išmuš iš vėžių naują vyriau
sybę, o istoriją JAV primanantis bal
sų perskaičiavimas Italijoje neatro
do tikėtinas. 

„Idėja dėl perskaičiavimo atrodo 
natūra lus Berlusconi žingsnis, atsi
žvelgiant į tai , kokia maža yra per
svara. Tačiau labai mažai t ikėtina, 

bėtojai per pirmą balsavimą įvertino jog tai ką nors pakeis, turint galvoje 
kaip „sugadintus", tačiau dabar jie Italijos sistemos stiprybę. Tai ne Flo-
taip pat galėtų būti peržiūrėti. 

Likusią dalį sudaro „ginčijami" 
biuleteniai, dėl kurių galiojimo par
tijų stebėtojams nepavyko susitarti, 
bei tušti biuleteniai. 

Salfordo universiteto Italijos po
litikos žinovui James Newell di
džiausią nerimą kelia R. Prodi rinki
muose pasiekta vos minimali per
svara. „Tai mums duoda nedidelį le
gitimumą turinčią vyriausybę", — 
sakė jis. 

„Jie turi labai trapią daugumą 
Senate, o Deputatų Rūmuose juos 

ridos situacija". 
Romoje įsikūręs politologas Ja 

mes Walston kėlė klausimą, kaip ga
lėtų įvykiai klostytis, jei nežinomybė 
užsitęstų, ypač tu r in t galvoje, tai , 
kad viena iš pirmųjų naujojo parla
mento pareigų bus išrinkti naują ša
lies prezidentą. 

„Blogiausio scenarijaus atveju, 
jei neturėsime naujos vyriausybės 
iki gegužės 18 dienos, kai baigiasi 
prezidento Ciampi mandatas , netek
sime ir valstybės vadovo", — teigė J . 
Walston. 

Pakistane per mirtininkų išpuolį 
žuvo 57 žmonės 

Karachi, balandžio 12 d. („Reu-
ters7AFP/BNS) — Pakistano Kara
chi mieste antradienį per išpuolį, 
kurio metu, kaip įtariama, susis
progdino du mirtininkai, žuvo 57 
žmonės, o dar dešimtys žmonių buvo 
sužeisti, pranešė policija. 

Sis išpuolis buvo įvykdytas per 
sunitų sueigą pranašo Muhammad 
gimimo metinėms paminėti. 

„Sprogimas sudrebino žemę. Tai 
buvo nelyginant pragaras", — par
ke, kur įvyko sprogimas, sakė suei
goje dalyvavęs 70 metų Mohammad 
Ehtesham. 

Tai didžiausias per beveik du 
dešimtmečius išpuolis Karachi, kur 
siaučia tarpkonfesinis smurtas ir is-
lamistų kovotojų organizacijos, ne
patenkintos tuo, kad prezidentas 

dovaujamą karą su terorizmu. 
„Kai kurie žmonės dar laikomi 

dingusiais,— sakė Sindh provinci
jos vyriausybės atstovas Salahuddin 
Haider. — Pradinis mūsų tyrimas 
rodo, kad buvo mažiausiai su sprog
dintojai mirt ininkai . Radome įtaria
mų užpuolikų kūnų dalių, tarp jų — 
galvas". 

Sprogimas nugriaudėjo sunitų 
organizacijos ,,Jamaat-e-Ahl-e Sun-
nat" na r i ams v a k a r e sus i r inkus 
maldomis paminė t i pranašo Mu
hammad gimimo metinių. 

Tarp žuvusiųjų yra keli gerai ži
nomi ,,Jamaat-e-Ahl-e Sunnat" vie
tos vadovai, todėl baiminamasi atsa
komojo smurto. Si organizacija turi 
šimtus tūkstančių sekėjų Pakistane 
dominuojančioje sunitų barelvitų re-

EUROPA 

ROMA 
Italijos centro kairės vadovas 

Romano Prodi trečiadienį interviu 
Prancūzijos radijo stočiai pareiškė, 
kad įtemptuose rinkimuose laimėjo 
aiškią pergalę prieš ministrą pirmi
ninką Silvio Berlusconi. „Dabar per
galė aiški abejuose parlamento rū
muose", — sakė jis radijui „Europe 
1" interviu iš Romos. Jis taip pat pri
dūrę „esąs tikras", jog taps naujuoju 
Italijos ministru pirmininku. „Mes 
laimėjome", — sakė jis, ir pridūrė: 
„Tai buvo sunki, bet puiki diena". 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko nepritaria siūlymui per
žiūrėti dujų susitarimus su Rusija, 
pasirašytus 2006 metų pradžioje. 
„Aš nematau būtinybės peržiūrėti šį 
dokumentą. Mes mokame 95 dole
rius už 1,000 kubinių metrų, ir tai 
pigiausios dujos Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugoje. Jeigu atsi
ras specialistas, kuris gali pasiekti 
85 dolerius — mes pritarsime to
kiam sprendiniui. Tačiau sugriauti 
šiuos principinius susitarimus būtų 
beprasmiška politika", — sakė V. 
Juščenko. 

VARŠUVA 
Varšuvos policija antradienį su

ėmė aktyviai veikusios automobilių 
vagių gaujos vadeivas — du brolius, 
kurie šiuo „amatu" sėkmingai ver
tėsi keliolika metų, praneša dienraš
tis „Zycie Warszawy". Pernai ši gau
ja pavogė apie 500 prancūziškų ir ja
poniškų automobilių. Vagys už pa
vogtą mašiną gaudavo maždaug 
4,000 zlotų (3,500 litų), o už jų par
davimą dalims — 20,000 zlotų. Nors 
gaujos vadeivos ir nariai ne kartą 
buvo patekę už grotų, dažniausiai po 
trijų mėnesių išeidavo į laisvę, nes 
policija nesugebėdavo įrodyti organi
zuoto nusikaltimo. Vagys gyveno la
bai prabangiai. Be to, jie labai palai
kydavo vienas kitą: vienam pakliu
vus į kalėjimą, kiti išlaikydavo jo 
šeimą. 

MASKVA 
Rusijos URM vadovas Sergej 

Lavrov pareiškė įsitikinimą, kad 
Irako problemos negalima išspręsti 
jėga, nes priešingu atveju Artimuo
siuose Rytuose gali atsirasti naujas 
įtampos židinys. J is pareiškė, jog 
„visi derybų dalyviai, t a rp jų Euro
pos trejetas, Rusija, JAV ir Kinija, 
ne kartą sakė, taip pat ir bendruose 
pareiškimuose, kad būt ina Irano 
branduolinę problemą spręsti politi
nėmis ir diplomatinėmis priemonė
mis". 

Prezidento Vladimir Putin pas
tangos centralizuoti Rusijos valdžią 
pernai šalies biurokratiją padidino 
daugiau kaip 10-čia proc , rodo ofi
cialūs duomenys. Antradienį pa
skelbti Rusijos statistikos agentūros 
skaičiai rodo, kad taip pat padaugėjo 
valstybės darbuotojų, kurie vykdo 
tiesioginius Kremliaus nurodymus, 
— dabar jų yra 52.5 procento. Vals
tybės darbuotojų, išskyrus Federali
nės saugumo tarnybos, ginkluotųjų 
pajėgų ir kitų saugumo struktūrų 
žmones, skaičius padidėjo iki 1.46 
milijono. Dabar šie darbuotojai su
daro 1 proc. visų šalies gyventojų. 

AZIJA 

KATHMANDU 
Nepalo vakariame Nawalparasi 

mieste trečiadienį kariai pradėjo 
šaudyti į protestuojančius demokra
tijos šalininkus, iš kurių vieną nu
šovė ir dar vieną sužeidė. Incidentas 
įvyko, kai šimtai demonstracijos da
lyvių susirėmė su policija. Tai jau 
ketvirtas žuvusysis nuo praėjusio 
ketvirtadienio vykstančios, politinių 
partijų organizuotos protesto akcijos 
prieš karalių Gyanendra 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako sunitai trečiadienį parei

kalavo, kad naujasis šalies preziden
tas būtų „arabas", teigdami, kad tai 
„arabų teisė turėti savo kandidatą į 
prezidentus". Dabartinis Irako pre
zidentas Jalai Talabani yra etninis 
kurdas. 

Pervez Musharraf parėmė JAV va- liginėje bendruomenėje. 

8801 78th Ave Bridgevbw, IL 6045S ULI 700-599-9600 
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BEISBOLAS IR KULTŪRINES PATIRTYS 
MONIKA BONCKUTE 

Balandžio 1 d. „US Cellular" sta
dione prasidėjo ypatingas „White 
Sox" beisbolo komandos sezonas — 
pirmasis po to, kai „White Sox" lai
mėjo pasaulio čempionatą. Ir nors, 
kaip ir daugelis neseniai atvažia
vusių iš Lietuvos, nesu didelė šios 
amerikiečių dominuojamos sporto 
šakos gerbėja, o ir šiaip labiau do
miuosi kultūros reiškiniais, tačiau 
šįkart negalėjau neatkreipti dėmesio 
į faktą, kad triukšmingomis iškil
mėmis, nors ir lyjant lietui bei pu
čiant stipriam vėjui, prasidėjo nauja
sis „Sox" sezonas. 

Beisbolo sezono pradžia pa
traukė mano akį visų pirma dėl to, 

"kad daugiau bendraudama su ame
rikiečiais pastebėjau, kokios vis 
dėlto subkultūros esama tarp beisbo
lo gerbėjų ir kokią svarbią nemažos 
dalies amerikiečių gyvenimo dalį 
sudaro sporto stebėjimas, dalyvavi
mas įvairiausiose su sportu susiju
siose veiklose, ir ypač žinoma, beis
bolas. 

Įdomiausia, kad ieškodama skir
tumų tarp Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių požiūrio į sportą ir ame
rikiečių, nustebau radusi nemažai 
panašumų. Štai neseniai gavau vie
no kauniečio draugo elektroninį 
laišką, kuriame jis skundėsi, kad yra 
nusivylęs prastu „Žalgirio" koman
dos žaidimu. „Tačiau, — rašė jis, — 
ta pati komanda, už kurią sergi, ir 
kuri, rodos, suteikia tiek daug nu
sivylimo, vieną dieną suteikia neap
sakomą džiaugsmą. Po sėkmingų 
rungtynių kitokia nuotaika einu į 
darbą, kitaip norisi bendrauti su 
žmonėmis..." 

Taip pat apie savo beisbolo ko
mandą atsiliepia ir amerikiečiai: su 
tokiu pat užsidegimu, demonstruo
dami neapsakomą lojalumą ir beribį 
tikėjimą savosios komandos sėkme. 
Ar ne tai pernai atnešė sėkmę ilgus 
metus prastai pasirodžiusiems 
„VVhite Sox"? 

Beje, kalbant apie beisbolo 
amerikietiškumą. Pastebima, kad 
tarp „Sox" gerbėjų pastaraisiais 
metais labai padaugėjo iš Lotynų 
Amerikos kilusių ispanakalbių. O 
sklaidydama „Chicago Tribūne" spe
cialiai 2005-ųjų metų pasaulio čem
pionų garbei išleistą laikraščio 
priedą, tarp „Sox" žaidimą bei vietas, 
kur verta sustoti pavalgyti prieš 
rungtynes komentuojančių didžiau
sių komandos gerbėjų nesunkiai 
aptikau Alex Bartkaus pavardę. 
Taigi, ne taip jau lengva „pasisavin
ti" krepšinį, o beisbolą lengvai ati
duoti amerikiečiams. 

Šiaip ar taip, jei palyginti nese
niai atvykote iš Lietuvos ir niekada 
nebuvote „US Cellular" (anksčiau — 
Comiskey) stadione — verta nueiti 
pasižiūrėti bent vieną kartą. Jei 
gyvenate Amerikoje daugelį metų, 
bet stebėti beisbolo rungtynių pas
kutinį kartą buvote kažkada vaikys
tėje — taip pat neprošal apsilankyti 
pietinėje miesto pusėje. Kaip žinia, 
beisbolas — ištisas tradicijų ritua
las, kuriame rungtynės — tik jo kul
minacija. Prieš ir po rungtynių, net 
ir šiame sveiko maisto ir dietų am
žiuje, galima sau leisti pavalgyti rie
besnio maisto ar išgerti bokalą 
alaus. 

Taip pat negalima pamiršti ir to 
fakto, kad pietinė miesto pusė, įskai
tant stadioną supantį Bridgeport, 
ilgą laiką buvo tankiai gyvenama 
lietuvių. Nors jų pastaraisiais de
šimtmečiais šiose vietose gerokai 
sumažėjo, tačiau šiaip ar taip lietu
viai iš Bridgeport visiškai nedingo. 
Pasikeitė ne tik gyventojų demog
rafija, bet ir pati apylinkė. Atnau
jinus stadioną („US Cellular" už ga
limybę pakeisti aikštės pavadinimą 
dvidešimt trejiems metams į jos at
naujinimą investavo 68 mln. dole
rių), padaugėjo įvairiausių restoranų 
bei kitų pasilinksminimo vietų. Ne 
paslaptis, kad „US Cellular" apylin
kėms įtaką padarė netoliese esantis 
menininkų rajonu virstantis Pilsen, 
tad kai kurie pasikeitimai rajone 
rodo keistą ir kultūriškai įdomią 
sporto bei meno simbiozę. 

Taigi, apsilankymas „Sox" rung
tynėse gali virsti kultūrine išvyka. 
Ypač jei į kelionės maršrutą įtrauk
site ranka pasiekiamą Chinatown 
bei dar toliau į pietus besidriekiantį 
Bronzeville rajoną, kuris taip pat 
paskutiniu metu gerokai pasikeitė ir 
tapo atviresnis žmonėms „iš pa-
šalies". Žinovai rekomenduoja už-
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sukti į afrikietiško stiliaus „Spoken 
Word Cafe" (4655 S King Drive), kur 
galima nemokamai pasiklausyti po
ezijos ir paragauti vos kelis dolerius 
kainuojančios iš kruopščiai atrinktų 
pupelių paruoštos kavos su įvairiau
siais prieskoniais. 

Jei į apsilankymą beisbolo rung
tynėse sugebėsite pažvelgti, kaip į 
naujų patirčių galimybe, net ir greit
kelio Dan Ryan remontas nesu
gadins nuotaikos. Juolab, kad rau
donosios linijos traukinys patogiai 
sustoja prie pat stadiono (stotelė 
35th/White Sox) bei Chinatown 
(Cermak/Chinatown), o žaliąja linija 
nesunkiai pasieksite Bronzeville 
(HT/Bronzeville). 

Tiesa, vos nepamiršau — bilie
tai. Taip, jų prireiks. Kaip praneša 
„White Sox" komandos vadovai, į vos 
prasidedančio sezono rungtynes jau 
parduota 2,2 mln. bilietų, tad jų juo 

toliau, tuo bus mažiau. Šiaip ar taip 
— čempionų garbė jau atnešė ko
mandai apčiuopiamos naudos. Bi
lietų kainos kol kas svyruoja nuo 14 
iki 60 dolerių, priklausomai nuo 
komandų su kuriomis „Sox" žaidžia 
pajėgumo, savaitės dienos, kurią 
vyksta rungtynės ir kitų faktorių. Be 
abejo, sezono pabaigos bilietai bus 
daug brangesni, o perkant paskutinę 
minutę iš perpardavinėtojų, gali 
tekti tiesiogine šio žodžio reikšme 
pakloti tūkstančius. 

Jei nesate didelis beisbolo gerbė
jas, bet tiesiog sumanėte pasižiūrėti 
šį žaidimą kaip pašalietis diletan
tas, verta rinktis pirmadienio rung
tynes — šios dienos bilietams pa
prastai taikoma 15 proc. nuolaida. 
Kad ir kaip ten būtų, pamėginkite 
suartinti kultūrines patirtis ir žaidi
mo azarto malonumą. 

PRIE KRIZES PRISIDEDA 
IR POZICIJA, IR OPOZICIJA 

LKD pirmininkas Valentinas 
Stundys, vertindamas balsavimo dėl 
Seimo pirmininko atstatydinimo 
rezultatus, mano, kad besiklostanti 
situacija gilina politinę krizę mūsų 
valstybėje. Paradoksalu stebėti, kad 
prie koalicijos griovimo prisidėjo ne 
tik pozicija, bet ir pati valdančioji 
koalicija. 

LKD prognozuoja, kad politinė 
krizė šiuo Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko atstatydinimu ne tik kad 
nebus išspręsta, tačiau ji bus są
moningai gilinama. Įvykęs balsavi
mas, kurio metu sutapo pozicijos ir 
opozicijos partijų interesas, suteikia 
pagrindo manyti apie galimus jėgų 
persiskirstymus tiek pačioje pozicijo
je, tiek opozicijoje. „Tenka tik 
apgailestauti, kad opozicija savo 
rankomis leido darbiečiams žaisti 
partiniais interesais paremtus žai
dimus, kurie, ko gero, tik sustiprės 
pasiekus pergalę prieš koalicijos 
partnerius" — teigia LKD valdybos 
pirmininkas Ignas Vėgėlė. 

Verta atidžiau įsiklausyti į 
Darbo partijos frakcijos seniūnės L. 
Graužinienės pirmadienį išsakytus 
žodžius: „Turi būti padaryti ryžtingi 
sprendimai — ar mes imame val
džią, ar einame į opoziciją". 

LKD pirmininko V. Stundžio 
manymu, Darbo partija „realią val
džią" galėtų pasiekti tikrai ne 
Paulausko atstatydinimu ir naujo 
Seimo pirmininko paskyrimu. Darbo 
partija, siekdama pasiteisinti prieš 
rinkėjus dėl neišpildytų lūkesčių per 
11, 111,1111 dienų iš esmės pakeisti 
gyvenimą Lietuvoje, gali imtis tak
tikos trauktis į opoziciją. Tokiu 
veiksmu populistinė partija nusi
plautų atsakomybę už nesėkmingą 
valdymą ir galėtų imtis naujos po
pulistinės kampanijos prieš artė
jančius savivaldybių rinkimus. Tuo
met likusios partijos bandytų lipdyti 
vaivorykštines koalicijas, tuo pa-
lengvindamos Darbo partijai imti 
„realią valdžią". 

Bet kuriuo atveju, akivaizdu, 
kad chaoso iniciatoriai valstybinia
me valdžios lygmenyje yra Darbo 
partija ir jų apžaisti konservatoriai. 
Dėl to opozicijoje pasigirdo balsų, 
siūlančių priešlaikinius Seimo rin
kimus, tačiau tai, ko gero, vienintelė 
išeitis, siekiant sustabdyti politinės 
krizės, jau įtraukusios teisminę, 
įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją 
valdžias, įsisiūbavimą. 

Mindaugas Lingė 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

Atkelta iš 2 psl. 
Po minėjimo žemutinėje salėje 

buvo suneštinės vaišės — paben
dravimas. Linksmino „Kaimo kape
la", grojant Edvardui Kamarauskui, 
Wilfred Frisby, Brigitai ir dr. Juozui 
Kasinskams ir vadovei Lynn Cox. 
Atsirado ir norinčių pasišokti. Juk 
šventėme atgautos nepriklausomy
bės sukaktis! 

Minėjimui ir šiais metais iš
spausdinta programa, kurioje taip 
pat patalpinta pagrindinė informaci
ja apie lietuvių parapijas, LB apy
linkę, „Bendruomenės balso" radijo 

valandėlę ir t.t. Programos paruo
šimui talkino Saulius Garalevičius, 
Dalia Jakienė, Ilona Babinskienė, 
Gema Kreivėnaitė. Spausdinimą 
finansavo Vytauto ir Roberto Ka
ralių, „New York Life Insurence Co." 
atstovybė. Minėjimo metu telktos 
aukos JAV LB Krašto valdybos dar
bams paremti. Iki šiol suaukota 
5,600 dol. suma. Vajus tebetęsiamas. 
padėka Philadelphia LB apylinkei, 
sugebėjusiai sukviesti gausų tau
tiečių būrį pasidžiaugti atkurta 
Lietuvos nepriklausomybe! 

Philadelphia žinios trumpai 
JAV LB Philadelphia apylin

kės valdybos rūpesčiu sudaryta Rin
kiminė komisija rinkimams į JAV 
LB XVIII Tarybą pravesti. Ją su
daro: inž. Virgus Volertas (pirm.), 
Aleksandras Danta ir Irina Bruso-
kienė. Philadelphia lietuviai balsuo
ja Pietryčių LB apygardos sudėtyje 
esančiame rinkiminiame rajone, 
kuriam taip pat priklauso Baltimo-
rės, Scranton ir Washington, DC, LB 
apylinkės. 

Pietryčių LB apygardos pirma
jame rinkiminiame rajone net aš
tuoni kandidatai į JAV LB XVIII 
Tarybą. Kandidatuoja Saulius Gara
levičius, Teresė Gečienė, Vytas Ma
ciūnas, Stefa Alšėnaitė-Urban, Aud
ronė Pakštienė, Rasa Ardytė-Juš-
kienė, Roma Krušinskienė, Algis 
Lukas. Kiek jų bus išrinkti, priklau
sys nuo balsuojančių skaičiaus. Rin
kimai vyks gegužės mėnesį. 

JAV LB Tarybos nutarimu, JAV 
LB XVIII Tarybos pirmoji sesija 
rinksis Philadelphia š.m. rugsėjo 
29-spalio 1 d. JAV LB Tarybos pre
zidiumo įgaliota Teresė Gečienė sesi
jos patalpų reikalu yra pasirašiusi 
sutartį su prie Philadelphia oro 
uostu esančiu „Embassy Suites" 
viešbučiu. Tarybos sesijos dalyviams 
šv. Mišios bus aukojamos lietuvių 
parapijoje, o Lietuvių namuose vyks 
iškilmingas pokylis bei susitikimas 
su lietuvių visuomene. 

Š.m. gegužės 13 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak., Lietuvių namuose 
įvyks chorų „Laisvė", „Atžalynas" ir 
V. Krėvės mokyklos mokinių chore
lio Pavasario koncertas pavadinimu 
„Pakeliui į Aštuntąją dainų šven
tę..." Rengia choras „Laisvė". Po kon
certo, vaišės, baras, šokiai ir links
mybės! Koncerte atsilankydami, 
paskatinsime mūsų chorus gyvuoti 
ir paremsime jų kelionę į Čikagoje 

Balandžio 23 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų šv. Mišių Šv. And
riejaus parapijoje įvyks tradicinis 
lietuviško „Velykų stalo" renginys. 
Tai šaunios bufetinės vaišės, kurių 
centre puikuojasi velykiniai mar
gučiai. Šio renginio tikslas — pa
remti savąją parapiją. Dalyvau
kime! 

Balandžio 23 d., sekmadienį. 
2:30 vai. p.p., įvyks metinis Lietuvių 
namų bendrovės susirinkimas. Prog
ramoje: atsakingų pareigūnų veiklos 
ataskaitos, revizijos komisijos aktas, 
direktorių tarybos ir revizijos komi
sijų rinkimai. Rimvydas Jakas ir 
Gediminas Dragūnas yra pakviesti 
sudaryti nominacijų komisiją kandi
datų į direktorių tarybą suradimui. 
Remiant lietuvių visuomenei ir Lie
tuvių fondui, Lietuvių namai atsi
naujina, gražėja (įrengta trečioji 
salė), ruošiasi 2007 metais 100 metų 
veiklos sukakčiai. Kiekvienas lietu
vis, ypač naujai iš Lietuvos atvykę, 
yra kviečiami tapti Lietuvių namų 
nariais ir savo veikla prisidėti prie 
šio istorinio pastato išlaikymo. Baisu 
pagalvoti, koks būtų Philadelphia 
lietuvių gyvenimas, jei Lietuvių 
namai būtų prarasti. Kur repetuotų 
tautinių šokių grupės „Aušrinė" ir 
„Žilvinas", kur ruoštume koncertus, 
minėjimus, kur rinktųsi „Gintarinių 
šaknų" klubo nariai, kur vyktų lietu
vių kalbos pamokos suaugusiems? 
Dalyvaukime Lietuvių namų meti
niame susirinkime su konkrečiais 
pasiūlymais dėl jų išlaikymo ir klubo 
veiklos pagyvinimo. 

Š.m. birželio 11 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p., Lietuvių namuose 
įvyks „Saulės" ansamblio iš Šiaulių 
koncertas. Rengėjai: Philadelphia 
LB apylinkė, Jaunimo sąjungos 
skyrius, ir Lietuvių namai. 

vykstančią Dainų šventę. 

Hp*4B Hk ~^B ^F'TS 
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Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 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. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnanamą kainą. 
Susitarimui kabėti angfškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Angelė ir Jonas Puodžiūnai, kuriems LB valdyba jteikė žymenį už veiklą Šv. 
Andriejaus parapijoje. 

Margumynai 

ORAS SPARČIAUSIAI ŠYLA 
ANTARKTIDOJE 

Vinco Krėvės lit mokyklos mokytoja Akvilė Dudonytė su dviem mokiniais 
Olivija Seibert ir Vyčiu Dunaa 

Akivaizdu, kad gyvename glo
balinio atšilimo laikus, tačiau per 
pastaruosius tris dešimtmečius An
tarktidoje oro temperatūra pakilo 
tris kartus greičiau, nei visame liku
siame pasaulyje, rašo 

timesonline.co.uk 
Nors gerai žinoma, kad Antark

tidos pusiasalyje, atsikišusiame į 
Pietų Amerikos pusę, temperatūra 
sparčiai kyla, buvo sunku patvirtin
ti, kad ši tendencija galioja visam 
kontinentui. 

Didžiosios Britanijos antarkties 
tyrimų centro „BAS" mokslininkai 
išanalizavę oro zondu gautus duome
nis nustatė, kad žemesniuosiuose 
Antarktidos atmosferos sluoksniuo
se ne tik pastebimas atšilimas, bet 
dar jo judėjimas — greičiausias 
Žemėje. Temperatūra troposferoje — 
artimiausiame Žemei atmosferos 
sluoksnyje, siekiančiame 8 km — 
kas 10 metų pakyla 0,5-0,7 laipsnių 
Celsijaus. Šis klimato pokyčių rodik

lis tris kartus viršija pasaulinį vi
durkį ir tai rodo, kad globalinio atši
limo poveikis skirtingose Žemės 
vietose nėra tolygus. 

„BAS" tyrimui vadovavęs John 
Turner kol kas negali duoti aiškaus 
atsakymo, kodėl oras Antarktidoje 
šyla sparčiau: „Dujos, sukeliančios 
šiltnamio reiškinį, gali virš Antark
tidos daryti didesnį poveikį, nei 
visame likusiame pasaulyje, tačiau 
kol kas nesuprantame, kodėl". 

Mokslininkas tvirtina, kad An
tarktidos oro atšilimas gali turėti 
įtakos snigimui bei jūros lygio kili
mui. 

Tyrimai rodo, kad Grenlandijos 
ledynų tirpimas Arktyje gali išpro
vokuoti jūros lygio kilimą, kas desta
bilizuoja Antarktidos šelfinius le
dynus. Be to, NASA palydovų 
duomenys rodo, kad Antarktidą den
giančio ledo sluoksnis plonėja. 

BNS 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcnerAve.Sts.5r6
http://timesonline.co.uk
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Religinis susikaupimas Ateitininkų namuose 
Jau daug metų, kai Ateitininkų 

namuose yra ruošiami religiniai po
kalbiai. Juos ruošia Ateitininkų na
mų valdyba ir prie jų prisideda Aka
deminis sąjūdis (ASS). Akademinis 
skautų sąjūdis kadaise suruošdavo 
didingus priešvelykinius dvasinius 
susikaupimus Jaunimo centro patal
pose, kai tėvų jėzuitų vienuolyne 
buvo daug iškilių kunigų. Daugeliui 
kunigų iškeliavus \ Amžinybę susi
darė sunkumai rasti kunigą, kuris 
mokėtų sudominti klausytojus. Aka
demikai skautai, pasitarę su atei
tininkais, jau keleri metai iš eilės 
suruošia bendrus religinius susi
kaupimus. Būtų naudinga ir kitoms 
mažesnėms organizacijoms prisidėti 
prie jų ruošimo, nes kas metai darosi 
sunkiau rasti gerą religinių susi
kaupimų vedantįjį. Į šių metų reli
ginį susikaupimą buvo pakviestas 
puikus pamokslininkas kun. dr. Ar
vydas Žygas, kuris šiuo metu eina 
vikaro pareigas Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje. 

Susirinkusius dalyvius pasvei
kino Vida Maleiškienė ir pakvietė 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos dvasios vadovą kun. Algirdą 
Palioką įvadiniam žodžiui apie reli
ginio susikaupimo svarbą žmonijos 
gyvenime. Susikaupimas nėra reli
ginių tiesų krovimas į jūsų vidines 
sielas, bet tik pasidalinimas minčių 
apie Dievo gerumą ir Jo meilę 

mums. Dievas nieko neatstumia, 
bet ir nesiveržia. Gal ne vienam teko 
matyti menišką paveikslą, kur Jė
zus stovi prie durų ir beldžiasi, bet 
durų neatidaro. Mes esame tie as
menys, kurie turim atidaryti duris ir 
įsileisti Dievą į savąsias širdis. Re
liginis susimąstymas ir yra tam, kad 
pagalvotume apie savąsias „duris" 
ir jas atidarytume Dievo meilei. 

Kun. dr. Arvydas Žygas, sukal
bėjęs palaiminimo maldą ir pasi
džiaugęs gausiu dalyvių skaičiumi, 
prasitarė, kad atvyko ne mokyti, bet 
dvasiškai pabendrauti. Jis pabrėžė, 
kad ši diena yra skirta Dievo Mo
tinos Marijos apreiškimui paminėti, 

kada Marija nusižeminusi pasakė 
apsireiškusiam angelui, kad ji su
tinkanti būti Dievo Motina. Šio 
susikaupimo tikslas ir yra apkalbėti 
būdus, kad mes galėtume tyra siela 
priimti į savo gyvenimą besi
beldžiantį Kristų. 

Kun. dr. A. Žygas savo pašneke
sius suskirstė į tris konferencijas. 
Pirmos konferencijos metu buvo 
kalbama apie popiežiaus Benedikto 
išleistą encikliką apie krikščionišką 
meilę („Deus caritas est— „Dievas 
yra meilė") Dievas yra meilė ir kas 
pasilieka meilėje, tas pasilieka Die
ve ir Dievas pasilieka žmogaus sie
loje. Įvyksta abipusis dvasinis ben
dradarbiavimas. 

Antroje konferencijoje buvo kal
bama apie Dievo žodžio įsikūnijimą 
mumyse artinantis Velykų šventėms 
— Kristaus Prisikėlimo šventei, 
kiekvienas iš mūsų turime pagalvoti 
apie savo sielos prisikėlimą, nes mes 
nesame laisvi nuo nuklydimų, kad ir 
kaip jaustumės esą be nuodėmių. 
Dievas būdamas visuotinė Meilė, 
kviečia ir mus pasekti Jį. Gavėnios 
laikotarpis ir yra tam skirtas, kad 
parodytume meilę savo artimui, 
darydami gerus darbus. 

Trečioje konferencijoje buvo 
kalbama apie Dievo Motiną Mariją 
ir jos atsidavimą Dievo meilei. Ji 
atsiųsta angelui pasakė: „tebūnie 
taip kaip pasakei". Marija, nors ir 

nesuprato pasakytų žodžių reikš
mės, bet sutiko su viskuo, nes ji buvo 
Dievo meilėje. Kristui einant į Gol
gotos kalną, kada beveik visi apaš
talai išbėgiojo, Marija sekė Jėzų iki 
pat kryžiavimo vietos ir matė Jėzaus 
nukryžiavimą. Mes šios žemės kelei
viai turime sekti Marijos pėdomis ir 
palaikyti kontaktą su Marija kal
bant rožinį. 

Tarp konferencijų buvo trumpos 
pertraukėlės, suteikiant galimybę 
apmąstyti išgirstas mintis. Nors 
konferencijos tęsėsi nuo ryto iki 
popiečio, bet neprailgo, nes kun. dr. 
A. Žygas moka sužavėti klausyto
jus. Tarp konferencijos buvo gieda
mos Gavėnios giesmės ir kalbamas 
rožinis. Dalyviai turėjo progos daly
vauti susitaikymo Sakramente. 
Išpažintis klausė kunigai: prelatas 
J. Urbonas, A. Paliokas, SJ, ir A. 
Žygas. Religinis susikaupimas buvo 
užbaigtas šv. Mišiomis. 

Dalyviai yra dėkingi Ateitinin
kų namų ir akademiniam skautų 
sąjūdžiui už dvasinių konferencijų 
organizavimą. Vida Maleiškienė dė
kojo kunigams, prisidėjusiems prie 
susikaupimo pravedimo ir daly
viams, paaukojusiems laiką daly
vaujant susikaupime. Palinkėjo vi
siems džiaugsmingos Kristaus Pri
sikėlimo šventės. 

Antanas Paužuolis 

¥ 5 3E 

Amerikos l ietuvių 
TV rodo: 

Sekmadieni, balandžio 16 d., 7 - 8 vai. v.: „Kunigo žodis". 
Poezijos valandėlė — eiles skaitys Čikagos poetai. „Advokato patari
mai" — į žiūrovų klausimus atsako advokatas Robertas Kėželis. 
Programėlė vaikams. 

Antradienį, balandžio 18 d., 7 - 8 vai. v.: Čikagos lietuvių 
krepšinio lygos valandėlė. Kultūros ir verslo naujienos iš Lietuvos. 

Ketvirtadienį, balandžio 20 d., 7 - 8 vai. v.: žinios iš Lietuvos — 
„Panoramų" santraukos. 

Penktadienį, balandžio 21 d., 7 - 8 vai. v.: speciali balandžio 
mėnesio pramoginė programa. 

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

ALTV informacija 

Angelė Galinaitis iš Westchester, IL, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Frances Sose, gyv. Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą 
ir padovanojo 50 dol. auką. Dėkojame! 

John M. Morris, North Brunswick, NJ, už 2006-ųjų metų „Drau
go" išleistą gėlėtąjį kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkui. 

Janina ir Vacys Mitkai iš West Bloomfield, MI, už „Draugor 

kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkojame. 

Lietuviu kataliku misija, Sun City, AZ, parėmė „Draugo" leidybą 
100 dol. auka. Esame labai dėkingi už auką, giliai užjaučiame, netekus 
ata arkivyskupo Pauliaus Marcinkaus, ir linkime savo tautiečiams 
saulėtoje Arizonoje geriausios sėkmės. 

Eugenia Dzenkauskas, Carol Stream, IL, atsilygindama už 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo dar 50 dol. auką. Dėkojame! 

Kastytis Jučas , M.D., S.C, Chicago, IL, atnaujino ..Draugo 
i prenumeratą ir kartu atsiuntė 50 dol. auka Esame d(ikmgi 
I 

„Draugo" knygynėlyje 

Aloyzas 
Žemėlapiai 

Šamas 
ir jų kūrėjai : / / 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas Vilniuje išleido gražią 
didelio formato knygą apie žemė
lapius. Tai mokslo populiarinimo lei
dinys. Šioje knygoje populiariai ir 
bendrais bruožais pasakojama, kada 
„atsirado pirmieji žemėlapiai, kas 
juos sudarinėjo, kam juos naudojo, 
kaip ilgainiui gerėjo žemėlapių tik
slumas, tobulėjo turinys, estetinis 
vaizdas" (knygos pratarmė). Knygo
je yra žinių ir apie Lietuvos kar
tografinius paminklus bei jų auto
rius. 

Rašant šią knygą autorius nau
dojosi originaliais kartografijos kū
riniais ir žemėlapių tyrinėtojų dar
bais. Knygoje įdėta ne tik tekstą 
iliustruojančių žemėlapių, bet ir 
puošnių, estetiškai apipavidalintų 
XVI-XVIII a. žemėlapių. 

Knyga gali būti graži dovana 
besidominčiam ne tik kartografija, 
bet ir Lietuvos istorija. Manau, kad 
ji galėtų patikti ir paaugliams. 

Knygą išleido Mokslo ir enciklo
pedijų leidykla, spausdino „Spin-
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dūlio" spaustuvė Kaune. Dailinin
kas K. Verseckas. 

Knygos kaina — 18 dol., pride
dant 9 proc, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina — 5 dol. 
Persiunčiant daugiau knygų, už 
kiekvieną papildomą knygą - 1 dol. 
mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 
4545 W. 63th Street, Chkago, IL 60629 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Lituanistikos tyrimų ir studijų centre 
Lituanistikos tyrimų ir studijų centre š. m. balandžio 5 d. lankėsi 

Vokietijos Westfalijos žemės Wilhelms universiteto, Muenster, Rytų 
Europos centro direktorius prof. Eduard Muehle. Svečias domėjosi Pasaulio 
lietuvių archyve esančiu Vokietijos DP (Displaced Persons) stovyklų fondu. 
Prof. E. Muehle taip pat susipažino su plačia LTSC periodikos kolekcija, 
kurioje esama per 200 pavadinimų laikraščių ir žurnalų iš įvairių Vokietijoje 
buvusių DP stovyklų. 

Apžiūrėjęs gausybę sukauptos informacijos, prof. E. Muehle su LTSC 
vadovu prof Jonu Račkausku aptarė bendradarbiavimo galimybes, kadangi 
minėtame universitete esama lietuvių doktorantų, kurie gilinasi \ lietuvių 
D P stovyklų istorine medžiapa. 

LTSC pranešimas 

mailto:altv@comcast.net
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakataitė 

Hundred s ix t een th lesson. 
(Handred skikstynth leson) — Šim
tas šešiolikta pamoka. 
A busy week. (E bizi uyk) — 
Užimta savaitė. 
This is such a busy week, I have 
to finish figuring my federal 
and s tatė income t a x e s a n d get 
ready for Easter. (This iz sač e 
bizi uyk, ai hev tū finis figjūring 
mai federal ęnd steit inkam tękses, 
ęnd get redi for Yster) — Ši savaitė 
tokia užimta, man reikia baigti 
apskaičiuoti federalinius bei valsti
jos pajamą mokesčius ir pasiruošti 
Velykoms. 
I sent in my taxes i n F e b r u a r y , 
why a r e you so la te? (Ai sent in 
mai tękses in Februeri, uai ar jū sou 
Įeit) — Aš savo mokesčius išsiun
čiau vasarį, kodėl tu taip vėluoji? 
Probabiy because you ge t a re-
fund, and I have t o pay . (Prabebli 
bikoz jū get e rifand, ęnd ai hev tū 
pei) — Turbūt dėl to, kad tau grą
žins pinigų, o aš turiu primokėti. 
Lašt year I didn' t s end in my 
taxes unt i l August , I go t an 
extension. (Lest jyr ai didnt send 
in mai tękses antil Ogust, ai gat en 
ekstenšen) — Pernai aš savo mo
kesčių nepasiunčiau iki rugpjūčio, 
man pildymo laikas buvo pratęstas. 
Can you do t h a t ? I t h o u g h t 
everyone had to file b y Apr i l fif-
teenth. (Ken jū dū thęt? Ai thot 
everiuon hed tū fail bai Eipril 
fiftynth) — Ar taip galima padary

ti? AŠ maniau, kad visiems reikia 
išsiųsti iki balandžio penkiolikto
sios. 
Yes, you c a n a sk for extension. 
(Jes, jū ken ask for ekstenšen) — 
Taip, galima paprašyti pratęsimo. 
Good luck, I wouldn't want to 
b e ge t t ing ready for Easter and 
f igur ing my income taxes the 
š a m e week. (Gud lak, ai uodnt 
uant tū bi geting redi for Yster and 
figjūring mai inkam tękses tha seim 
uyk) — Sėkmės, aš nenorėčiau ruoš
tis Velykoms ir užpildyti pajamų 
mokesčius tą pačią savaitę. 
I stUl have a few days, this year 
t axes a ren ' t due unt i l the seven-
t e e n t h , s ince t h e fifteenth fails 
on Sa turday . (Ai stil hev e fjū deis, 
this jyr tha tękses arn dū antil tha 
seventynth, since tha fiftynth fols 
on Sęturdei) — Dar man liko kelios 
dienos, nes šiemet mokesčių ne
reikia išsiųsti iki septynioliktos, 
kadangi penkiolikta yra šeštadie
nis. 
D u r i n g t h e Holy Week I prefer 
t o f inish ge t t i ng ready for 
Eas te r , to color Easter eggs, to | 
s p e n d more t ime in church 
(Djūring tha Holi Uyk ai prifer tū 
finis geting redi for Yster, to calor 
Yster egs, tū spend mor taim in 
čiurč) — Didžiąją savaitę man pa
tinka baigti pasiruošimą Velykoms, 
dažyti margučius, daugiau laiko 
praleisti bažnyčioje. 

• • • • . -

Įvairios sporto žinios 

„VĖTRA" KOVOS DĖL AUKŠČIAUSIŲ VIETŲ 
Vilniaus „Vėtros" futbolo klubo 

vadovai ir treneriai patenkinti ko
mandos pasirengimu 2006 metų se
zonui ir tikisi, kad ekipa kovos dėl 
aukščiausių vietų šalies pirmeny
bėse bei sėkmingai pasirodys UEFA 
„Intertoto" varžybose. 

„Komandai keliami maksimalūs 
tikslai — kovoti dėl aukščiausių 
vietų šalies čempionate ir kuo aukš
čiau pakilti 'Intertoto' turnyre, ku
riame tris etapus įveikusios koman
dos pateks į UEFA taurės atrankos 
varžybas", — per komandos prista
tymą sakė „Vėtros" komandos prezi
dentas Romas Stašauskas. 

„Intertoto" varžybų pirmajame 
tarpsnyje birželio mėnesį „Vėtros" 
futbolininkai susitiks su „Shel-
bourne" (Airija) komanda. Sėkmės 
atveju, antrajame rate vilniečiai 
žaistų su Danijos komanda, o 
įveikus ir šį barjerą, trečiajame rate 
lauktų Škotijos ir Latvijos/Farerų 
salų klubų poros nugalėtojas. Į 
UEFA taurės atrankos varžybų ant
rąjį tarpsnį pateks 11 komandų. 
„Mūsų kelyje nėra neįveikiamų mil
žinų. Aišku, daug kas priklausys nuo 
žaidėjų formos vasarą", — teigė R. 
Stašauskas. 

Prieš šį sezoną į „Vėtros" ko
mandą atvyko daug naujų žaidėjų. 
Vilniaus komandą papildė Lietuvos 
rinktinėje žaidžiantys vartininkas 
Vaidas Žutautas ir saugas Donatas 
Vencevičius bei buvęs nacionalinės 
komandos saugas Vidas Dančenka. Į 
Lietuvą iš Rusijos sugrįžo gynėjas 
Algis Jankauskas, pasirašytos 
sutartys su aštuoniais legionieriais. 

Garsiausias iš jų — puolėjas iš Ru
sijos Germanas Lavčevas, kuris di
delę dalį karjeros praleido Maskvos 
„Spartak" komandoje. Puolimo gran
dyje žais ir ukrainietis Sergejus 
Kuznecovas. Saugų liniją sustiprino 
du Makedonijos futbolininkai Deja-
nas Mološeskis ir Bobis Božinovskis 
bei rusas Konstantinas Talancevas. 
Trim „legionieriais" pasipildė ir gy
nybos grandis — sutartys pasirašy
tos su Andrėj Usačiov ir Aleksandr 
Pšeničnikov iš Rusijos bei Oleg Bai-
kov iš Latvijos. 

„Vėtroje" liko Lietuvos rinktinės 
saugas Aidas Preikšaitis, gynėjai 
Julius Raliukonis, Nerijus Sasnaus
kas ir Žilvinas Žudys, puolėjai Ed
vinas Blažys ir Robertas Vėževičius. 
Komandą paliko saugas Gediminas 
Butrimavičius, išvykęs studijuoti \ 
JAV. 

R. Stašauskas sakė, jog koman
da jau sukomplektuota. „Tikiuosi, 
kad jaunystės ir patirties junginys 
atneš reikiamą rezultatą. Stengsi
mės rodyti patrauklų futbolą, kad 
žiūrovai ateitų į stadioną", — kal
bėjo naujasis komandos vyriausiasis 
treneris Edgar Gess. 

Planuojama, kad šį sezoną „Vėt
ros" biudžetas bus apie 4 mln. litų, iš 
kurių 1,5 mln. ketinama skirti sta
diono infrastruktūrai. Artimiausiu 
metu 5,300 žiūrovų talpinančiame 
stadione žadama įrengti modernią 
švieslentę, VIP ir spaudos ložes, pa
gerinti aikštės apšvietimą. Ateityje 
ketinama pastatyti modernią klubo 
bazę su futbolo mokykla. 

'Elta) 

Mūsų jaunų dienų draugui 

Af A 
KAZIUI JONAIČIUI 

mirus, jo dukterį GAILĄ LEAHY, brolį STASĮ, sese
ris ELENĄ CARTER ir JURĄ GVlDIENĘ, nuo
širdžiai užjaučiame. 

Elena ir Viktoras Čeičiai 
Roma ir Danielius Degėsiai 

A t A 
VYTAUTUI BUDRIONIUI 

iškeliavus į Viešpaties namus, liūdesyje likusius, my
limą žmoną ALFONSĄ, dukrą RITĄ su šeima bei vi
sus gimines ir artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Krikšto dukra Ramunė, Robertas, 
Aušra ir Sofija Cibai 

1 
Šią skaudžią netekties ir liūdesio valandą, jos myli
mam sūnui ANDRIUI išėjus Amžinybėn, nuoširdžiai 
užjaučiame mūsų brangią draugę 

RITĄ VILEIŠYTĘ-BAGDONIENĘ 
ir kartu liūdime. 

Irena Augevičiūtė-Kaestli 
Jadvyga Černiauskaitė-Giedraitienė 

Elena Kabailaitė-Jonaitienė 
Salomėja Nasvytytė-Valiukienė 

Evelyna Yčaitė-Taggart 

LIETUVIAI PASIEKĖ AUKŠČIAUSIO 
AUSTRALIJOS KALNO VIRŠŪNĘ 

Devynių Lietuvos alpinistų gru
pė balandžio 7-ąją, 14 valandą vie
tos laiku, įkopė į aukščiausią Aust
ralijos žemyno viršūnę — Kosciuš
kos kalną (2,228 m). Kaip informavo 
grupės vadovas Saulius Vilius, ko
pimą apsunkino Australijai ne
būdingas gilus sniegas ir pūga. 

Kelionę organizavo labdaros ir 
paramos fondas „Baltų žygiai", tęs
damas savo projektą „Lietuviai 
aukščiausiose žemynų viršūnėse". 

Du grupės nariai jau įkopė į 
penktą aukščiausią skirtingų žemy
nų viršūnę. S. Vilius yra įkopęs į 

Everestą (8,850 m), Elbrusą (5,642 
m), Akonkagvą (6,960 m), Kili
mandžarą (5,895 m) ir Kosciušką. 
Kitas grupės narys Arvydas Jonaitis 
yra įkopęs į Elbrusą, Makinlį (6,194 
m), Akonkagvą, Kilimandžarą ir 
Kosciušką. Dar keturi grupės nariai 
dabar jau yra įkopę į keturias aukš
čiausias žemynų viršūnes. 

Prieš dešimt dienų ta pati ke
liautojų grupė dėl itin pavojingo 
ledokryčio ir laiko trūkumo atsisakė 
kopimo į aukščiausią Naujosios 
Zelandijos kalną Kuką (3,764 m.) 

(Elta) 
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Aukščiausio Austral i jos kalno viršūnėje Sauliaus Vi l 'aus r u o t r ELTA 
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• G e r b i a m i e m s ska i ty to jams 
pranešame, kad Didįjį penktadienį 
„Draugo" redakcija nedirbs. Šešta
dieninis „Draugo" numeris pasiro
dys penktadienį. 

• V i s i l ietuviai, ypač gyvenantys 
Čikagos vakariniuose priemiesčiuo
se, kviečiami dalyvauti Didžiosios 
savaitės šv. Mišiose Cicero Šv. Anta
no bažnyčioje. Kristaus garbinimo 
pamaldos įvyks Didįjį penktadienį 5 
vai. v. Prisikėlimo Mišios Velykų 
rytą vyks 6:30 vai. r. Velykų dienos 
šv. Mišios — 9 vai. r. Labai kviečia
me naujai į Ameriką atvykusius 
lietuvius atvykti į šią, prieš 75 me
tus lietuvių pastatytą bažnyčią, 
susipažinti su veiklia ir draugiška 
Cicero Lietuvių Bendruomene ir 
dalyvauti šv. Mišių aukoje. Šv. 
Antano bažnyčia yra 15 gatvės ir 50 
Ave. sankryžoje, Cicero mieste. 

• V e l y k ų pamaldų la ikas Švč. 
Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčioje, 2745 W. 44th Street, 
Chicago, IL. Didysis penktadienis, 
balandžio 14 d., 5 vai. p.p. — šv. 
Mišios Kristaus mirties dieną (lietu
vių kalba). Didysis šeštadienis, 
balandžio 15 d., 8 vai. v. —Velykų 
vigilija (anglų, lietuvių, ispanų 
kalbomis). Velykų dieną, balandžio 
16 d., 10 vai. r. — šv. Mišios — 
Kristaus Prisikėlimas. 

•Didį j į penktadieni , balandžio 
14 d., 5 vai. p.p. evangelikų liu
teronų Tėviškės bažnyčioje vyks 
pamaldos su Šv. Vakariene. Velykos 
— Prisikėlimo pamaldos, sekmadie
nį, balandžio 16 d., 8 vai. r. Šven
tinės pamaldos lietuvių ir anglų 
kalbomis su Šv. Vakariene. Daly
vaus choras. 9:30 vai. r., po pamaldų 
Velykiniai pusryčiai parapijos salė
je. Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti pamaldose. Kartu su šeimomis 
atšvęskime Didžiąją savaitę ir Kris
taus Prisikėlimo šventę! Tel. pasi
teiravimui: 708-567-9044 (kun. Liudas 
Miliauskas). 

• V e l y k ų pamaldų la ikas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, 6900 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629: Didysis 
penktadienis, balandžio 14 d., 7 vai. 
v. — Liturgija, Kryžiaus pagarbini
mas ir Šv. Komunija. Didysis šešta
dienis, 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 Prisikėl imas, 
malda už parapijiečius. 10:30 vai. r. 
— pamaldos už parapijiečius ir 
parapijos geradarius. Pastaba: 8 vai. 
r. šv. Mišių Velykų dieną nebus. 

• Ziono l ietuvių parapija, 9000 
S. Menard Ave, Oak Lawn, 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 
14 d., Didįjį penktadienį, 5 vai. p.p. 
šv. Mišios lietuvių kalba. Po Mišių 
— Šv. Vakarienė. 6:30 vai. v. — 
Tamsos (Tenebrae) pamaldos. Ba
landžio 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 kvie
čiami dalyvauti. Tel pasiteiravimui: 

708-422-1433, e-paštas: zionlith-
lutheran@aol.com 

• B a l a n d ž i o 21 d., penktadienį , 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
įvyks dviejų dalių vakaras-susitiki-
mas. Pirmoje dalyje aktorės Virgi
nijos Kochanskytės programa „Gy
venimas — tai kaip graži kelionė". 
Dalyvaus dainininkė Audronė Sima-
nonytė. Antroje dalyje — penkta
dienio džiazas. 

• B a l a n d ž i o 22 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje istorikė dr. Aldona Vasiliaus
kienė skaitys paskaitą „Arkivys
kupas Mečislovas Reinys: mokslo 
ir tikėjimo vienovė". Meninėje dalyje 
dalyvaus klarnetistas Rimas Pau
lauskas. Bus vaišės. JAV LB Kul
tūros taryba, Romos katalikų fede
racija ir ALTas kviečia visus į šią 
intelektualinę dvasinę paskaitą. 

• B a l a n d ž i o 22 d., š e š tad ien į , 
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. J a u 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. 

• A L R K 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. 

• B a l a n d ž i o 22 d. 6:30 vai. v. PLC 
pokylis „Viva — tegyvuoja centras". 
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8371 
(Alė Lelienė) arba 630-769-1010 
(Daiva Majauskienė). 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį , 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, maloniai kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į kūrybinį už
siėmimą „Lietuvių liaudies orna
mentika architektūroje ir skulptūro
je", kuriam vadovaus dailininkė Ra
munė Razevičienė. Prašome atsi
nešti spalvoto popieriaus, mažas 
žirklutes, klijų. Tel. pasiteiravimui: 
773-852-6500 (Ramunė). 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį , 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje 
visus kviečia į PLC didžiąją salę, į 
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. 
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448-
7436 (Aldona Palekienė). 

• Cicero J ū r ų šaul ių kuopos 
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas 
nuo bažnyčios). Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas. 

• B a l a n d ž i o 29 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos 
apie lietuviškus motyvus JAV rašy-
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„PILĖNAI" 

Jei dar neįsigijote bilietų, pats 
laikas tą padaryti. 

Bilietai parduodami „Seklyčio
je", 2711 W 71 st Street, Chicago, 
tel . 773-476-2655. Pirmadieniais-
ketvirtadieniais raštinė dirba nuo 9 
vai. r. iki 4 vai. p.p., šeštadieniais 
nuo 10 vai. r. iki 2 vai. p.p. 

Bilietu kaina — 25-50 dol. 

Tel. pasiteiravimui: 773-925-
6193 (Vaclovas Momkus). 

2 0 0 6 m . b a l a n d ž i o 2 9 d . L e m o n t , I L , 
v y k s L i e t u v i u f o n d o m e t i n i s n a r i ų s u v a ž i a v i m a s 

Tie, kurie nevyksite į suvažiavimą, galite įgalioti, kad 
Jus atstovautų JAV LB Krašto valdyba. Su LF pranešimu 
apie suvažiavimą gausi te balsavimo atkarpėlę, kurie klau
siama, ką įgaliojate J u s atstovauti. Įrašykite: „JAV LB 
Krašto valdybą". Atkarpėlę iki balandžio 24 d. (pašto ant
spaudo data) išsiųskite JAV LB KV vicepirmininkei ištek
liams dr. Laimai Karosienei adresu: Dr. Laimai Karosas, 3 
Oak Gate Drive, Branford, CT 06405. 

tojo Upton Sinclair romane „The 
Jungle" (1906 m.). Lietuvių kalba 
romanas pirmą kartą išspausdintas 
Čikagoje 1908 m. pavadinimu „Rais
tas". Paskaitoje sužinosite apie pir
mųjų emigrantų patirtį Čikagoje. Po 
paskaitos — vaišės. Įėjimas nemo
kamas. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

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

• G e g u ž ė s 7 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Palaimintojo J. Matulaičio 
misija Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, ruošia kasmetinius Moti
nos dienos pietus. Kviečiame narius 
ir svečius užsisakyti vietas. Skam
binti tel. 630-271-9136 (Vandai 
Gvildienei). 

• J A V LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

• P a m i n ė d a m a ir pagerbdama 
prieš 20 metų mirusią mamą Anelę 
Kašubą, dukra Rima Binder Lie
tuvių fondui paaukojo 145 dol. Iš
lieka graži tradicija artimus žmones 
pagerbti įnašais į Lietuvių fondą. LF 
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

• Į operos „Pilėnai" spektaklį 
bus galima nuvykti autobusu. Iš 
Marąuette Park autobusas išvažiuos 
1:15 vai. p.p. nuo parapijos baž
nyčios, 69th Street ir Washtenaw 
Ave. sankryža; 1:30 vai. p.p. auto
busas sustos prie Bnghton Park 
bažnyčios. 44th St. ir California Ave. 
sankryža. Bilietus kelionei galite Įsi

gyti „Seklyčioje", tel.. 773-476-2655. 
Nuo PLC autobusas išvyks 1:30 vai. 
p.p. Prašome užsisakyti vietas pa
skambinę tel. 630-968-0184 arba 
630-243-0791. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį. 
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v. 
r inksimės sporto salėje. Skani va
karienė, loterija, pasilinksminimas. 
Kviečiame visus dalyvauti. Vietas 
galite užsisakyti paštu, čekį, išra
šytą Nativity BVM Parish vardu, 
siųsdami Julie Zakarka, 10445 S. 
Keating Ave., Oak Lawn, IL 60453 
a rba paskambinę jai tel. 708-425-
5015. Tel. pasiteiravimui 773-776-
4600. 

• A t i t a i s y m a s . Balandžio 11 d. 
„Draugo" straipsnyje „Fenomenas 
'Uni ted Center '" įsivėlė klaida. 
Reikia skaityti „marškinėl ius su 
užrašu 'Lithuania'" (straipsnyje — 
„Lituanica"). Atsiprašome straips
nio autorės ir išvykos į krepšinio 
varžybas organizatorių. 

IŠARTI IRTOIJ* 

• B a l a n d ž i o 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. 

mailto:lutheran@aol.com



