HE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY
PENKTADIENIS - FRIDAY, BALANDŽIO - APRIL 2 1 , 2006

Kaina 50 c.

Vol. XCVII Nr. 77

Rusijos televizija surengė išpuolį prieš Lietuvą
nalą pirmadienį buvo paskelbti in
triguojantys pokalbiai telefonu.
Lietuvis Albinas nori
A. Milinkevič mirties?

Iš Maskvos Ostankino bokšto nepalanki Lietuvai informacija skleidžiama ne pir
mą kartą.
RNT nuotr.
Vilnius, balandžio 20 d. (BNS)
— Rusijos agentai įrašinėja Lietuvos
pareigūnų pokalbius ir jais manipuliuoja, ketvirtadienį rašo dienraštis

Valdančioji
koalicija
nebeturi
daugumos
Vilnius, balandžio 20 d. (BNS)
— Trijų partijų valdančioji koalicija
Seime nebeturi daugumos.
Ketvirtadienį
parlamentaras
Kazys Bobelis paskelbė pasitrau
kiantis iš valdančiosios Valstiečių
liaudininkų frakcijos.
„Šiandien gan svarbi diena ma
no politiniame posūkyje, aš po ketu
riolikos metų Seime nutariau pa
keisti politinę frakciją ir nuo šios
dienos pereinu į liberalų demokratų
frakciją", — pareiškė K. Bobelis.
Į opoziciją pasitraukęs K. Bobe
lis kritikavo tiek Valstiečių liaudi
ninkų frakcijos, tiek ir visos valdan
čiosios daugumos darbą, kurios,
anot jo, per dvejus metus valdžioje
nieko nenuveikė Lietuvos labui.
Tuo tarpu Valstiečių liaudinin
kų seniūnė Aldona Staponkienė ti
kina, jog K Bobelio pasitraukimo
priežastis — nepatenkintos ambici
jos gauti užsienio reikalų ministro
portfelį.
Valstiečių liaudininkų frakcijos
seniūnė patvirtino, kad K. Bobelis,
valdantiesiems derantis dėl ministe
rijų, norėjo gauti užsienio reikalų
ministro postą.
Iš frakcijos K. Bobelis pasitrau
kė valstiečių liaudininkų valdybai
nusprendus derėtis dėl Socialinių
reikalų ir darbo ministerijos, nereiškiant pretenzijų į Užsienio rei
kalų ministeriją.

„Lietuvos rytas".
Žinomo rusų politikos komentatoriaus Michail Leontjev laidoje ,,0
vis dėlto" („Odnako") per Pirmąjį ka

Gruzijos parlamento Gynybos ir
saugumo komiteto vadovas Givi Targamadze su lietuviais Albinu ir Re
natu esą tariasi apie tai, kad vertėtų
nužudyti Baltarusijos opozicijos
vadovą Aleksandr Milinkevič.
Anot „Lietuvos ryto", klausantis
įrašą girdėti, kad G. Targamadze as
meniui, vadinamam Albinu, sako,
jog A. Milinkevič šlaistosi visur po
Europą ir užsiima tik savo viešųjų
ryšių kampanija.
Albinui pritarus, kad „taip, de
ja, taip", G. Targamadze pareiškia:
„Pasirodo, dabar A. Milinkevič išva
žiavo į Turiną, o ten mano sesuo gy
vena. Dabar susitarsiu su svainiu,
kad jį užmuštų".
Rusijos televizijos pateiktame
pokalbio su Renatu įraše girdėti,
kad G. Targamadze tęsia šią temą:

Premjeras infliaciją skaičiuoja savaip
Vilnius, balandžio 20 d. (BNS)
— Lietuva atitinka Maastricht su
tarties infliacijos ir kitus kriterijus,
pareiškė premjeras Algirdas Bra
zauskas. Anot jo, pirmadienį Vyriau
sybė ketina paskelbti oficialų pa
reiškimą šiuo klausimu.
Ketvirtadienį premjeras pareiš
kė, kad Lietuvos vidutinė metinė in
fliacija kovo mėnesį buvo 2.72 proc.,
o Maastricht kriterijus — 2.6566
proc. Taigi, suapvalinus pastarasis
rodiklis yra 2.7 procento.
Finansų ministras Zigmantas
Balčytis paaiškino, kad 2.6566 proc.

rodiklis yra paskaičiuotas Finansų
ministerijos specialistų, kurie rėmė
si sudėtingomis formulėmis.
Tuo tarpu SEB Vilniaus banko
skaičiavimais, kurie remiasi „Eurostato" paskelbtais 25 ES šalių vi
dutinės metinės infliacijos rodik
liais, Maastricht infliacijos kriterijus
kovo mėnesį, buvo 2.63 procento.
Oficialias išvadas dėl Lietuvos
atitikimo Maastricht sutarties rei
kalavimams Europos Komisija ir
Europos Centrinis bankas paskelbs
iki gegužės 16-osios. Galutinį spren
dimą priims ES Vadovų Taryba.

„Tiesiog į Turiną dabar vyksta Georgij, ten bus Milinkevič, ten mano se
suo gyvena. Aš Albinui jau pasako
jau, kad svainiui pasakiau: duosiu
jam 10,000 ar 20,000 dolerių, kad jis
jį užmuštų. Zinai, aš iki šiol negaliu
atsigauti ir, prisiekiu vaiku, kiek
vieną naktį tik tai ir sapnuoju".
Vėliau pasiūloma pasiklausyti
G. Targamadze pokalbio su JAV
esančia kažkokia Irina, kuri laidoje
pristatyta kaip A. Milinkevič aplin
kos žmogus.
Nukelta \ 6 psl.

Šiame
numeryje:
Sporto apžvalga.
Černobylio palikimas.
Jaunimas sprogdins
„egzaminų baimę".
Atidarytas pirmasis JAV
„Laisvės muziejus".
Protingiausios pasaulio
tautos.
Tas širdies gerumas.
Įvairios sporto žinios.
Kaip sėkmingai padaryti
verslą.
Dail. Ernesto Zvaigždino
kūrinių paroda.
Paskaita apie vysk. Reinį.
Valiutų santykis

1 USD — 2.798 LT
1 EUR — 3.452 LT
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V. Blinkevičiutės ateitis neaiški

Vilija Blinkevičiūtė
Eltos nuotr.

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS)
— Naujosios sąjungos (NS) vadovas,
socialliberalų frakcijos Seime seniū
nas Artūras Paulauskas mano, jog
valdančiosios koalicijos partneriai
nepaliks socialliberalų ministrų Vy
riausybėje.
„Manau, kad koalicijos partne-

riai labai greitai pasidalins tas vie
tas ir neįsivaizduoju, kad likę trys
koalicijos partneriai paliks mūsų
ministrus dirbti. Manau, kad tai bū
tų nelogiška ir nesuprantama", —
sakė A. Paulauskas.
Todėl, anot A. Paulausko, parti
ja kol kas nedramatizuoja V. Blin
kevičiutės sprendimo atsiimti atsis
tatydinimo pareiškimą. Sociallibe
ralų frakcijos seniūno teigimu, V.
Blinkevičiutės žingsnius galima bū
tų suprasti žmogiškai, „bet politiš
kai tai yra neteisingi žingsniai".
„Partijai jokių abejonių tikrai
nėra, mes elgsimės tikrai principin
gai ir mūsų linija yra aiški — mes
jau planuojame savo ateities darbus,
kitą savaitę, manau, jau bus matyti
mūsų darbai. Einame į priekį, nesi
mėtome, nesiblaškome", — teigė A.
Paulauskas.
Nukelta \ 6 psl.
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SPORTO

Įvairios sporto žinios

APŽVALGA

Paruošė Ed.

Šulsdtis

BAIGTA JAUNIMO RŪMŲ
LEMONTE STATYBA
J a u užbaigta daug triukšmo su
kėlusi Jaunimo (arba sporto) rūmų
statyba prie Pasaulio lietuvių centro
Lemonte. Dabar ten dažomos grin
dys ir netrukus bus galima jais pra
dėti naudoti. Oficialus šių rūmų ati
darymas yra rengiamas balandžio 22 d.
Mintis statyti jaunimui skirtą
pastatą buvo diskutuojama mažiau
siai 5 metus, o pernai galutinai
nutarta juos statyti. Pradžioje buvo
galvojama apie atskirą statinį, o
vėliau, dėl pinigų taupymo, nutarta
jį „prilipdyti" prie PL centro kondominiumų.
Kaip mums sakė pagrindinis šio
projekto sumanytojas ir vykdytojas
dr. Donatas Siliūnas, yra paimta
milijono 200 tūkst. dolerių paskola,

//

kurią galvojama išmokėti per
penkerius metus. Dar vis renkamos
aukos šiam reikalui ir jis džiaugiasi,
kad atsiranda stambesnių rėmėjų ir
iš neseniai atvykusių lietuvių.
Beje, šie rūmai nors iš lauko
neatrodo labai talpūs, turės didelę
salę krepšinui (jaunesnieji žaidėjai
galės žaisti dviejose aikštelėse). Taip
pat pastatyta didžiulė scena įvai
riems koncertams bei kitiems pasi
rodymams, salėje galės sutilpti iki
tūkstančio žmonių. Taigi, šis pasta
tas savo talpumu bus vienas didžiau
siųjų lietuvių susibūrimo vietų Či
kagoje ir jos apylinkėse. Galvojama,
kad jis galės tarnauti mūsų tautie
čiams ne vieną dešimtmetį.

LITUANICOS" FUTBOLININKAI
IŠKOVOJO TRIS TAŠKUS

Balandžio 9 d. įvykusiose „Met
ropolitan" futbolo pirmenybių „major" divizijos — rungtynėse lietuvių
vienuolikė išvykoje įveikė „Legovia"
2:0 ir į namus parsivežė 3 taškus.
Jau susitikimo pradžioje lenkų aikš
tėje Yorkville, IL, mūsiškiai ženklino
1:0, o, žaidimui einant į pabaigą pa
didino iki 2:0.
Šia pergale „Lituanica" sustip
rino savo padėtį pirmenybinėje
kertelėje ir taškų kraitį padidino iki
8. Tuo tarpu „Legovia" liko pas
kutinėje vietoje su 4 taškais, nors

dar yra tik antrojo rato pradžia ir
per kitas septynias rungtynes daug
kas gali atsitikti.
Rungtynes žaidė ir dublerių
komandos. Jose lietuviai ir lenkai
sužaidė lygiomis — 0:0.
Balandžio 16 d., sekmadienį, dėl
Velykų švenčių rungtynių nebuvo.
Pirmenybės bus tęsiamos balandžio
23 d., kada lietuviai savo aikštėse —
Bambrick Park, Lemont, priims
„Maroons" vienuolikę. Pradžia 3 va
landą, o prieš tai rungtyniaus ant
rinės komandos.

OLIMPINE PANORAMA"

Lietuvos Tautinio olimpinio ko
miteto l e i d ž i a m a s ž u r n a l a s —
„Olimpinė
panorama"
neseniai
p a s i r o d ž i u s i a m e 2006 metų pir
m a m e n u m e r y j e n e m a ž a vietos
skiria T u r i n e (Italijoje) įvykusių
žiemos olimpinių žaidynių aprašy
mui.
J a u šio stambaus (64 puslapių
apimties) pradžioje trumpą šio įvy
kio įvertinimą duoda LTOK prezi
dentas A r t ū r a s Poviliūnas. J i s čia iš
kelia kai kurių Lietuvos sportininkų
nesėkmes.
„Nuliūdino slidininkai: Irina Terentjeva sirguliavo ir jos geriausia
37 vieta, ko gero, neatsispindi tikro
jo sportininkės pajėgumo. O štai
Aleksejus Novoselskis neparodė vy
riško charakterio, noro kovoti ir liko
t a r p autsaiderių, kaip ir biatlonininkas Karolis Zlatkauskas. Tačiau
nudžiugino D i a n a Rasimovičiūtė,
nelauktai patekusi ne tik į stipriau
siųjų 30-tuką, bet šoktelėjusi net į
18 vietą. Šis rezultatas leidžia teigti,
kad ne viskas buvo taip jau prastai.
Vis dėlto, palyginus mūsų pa
siektus rezultatus su kaimynais lat
viais (vienas bronzos medalis) ir es
tais (trys aukso medaliai), t e n k a
konstatuoti, jog šiandien žiemos
sporte mes beviltiškai atsiliekame.
Ar nebus t a i p pat Pekino vasaros
olimpinėse žaidynėse — didelis
klausimas", — LTOK sako preziden
tas.
A. Poviliūnas nurodė to prie
žastis — tiek Latvijoje, tiek Estijoje
yra skiriama žymiai daugiau lėšų
sporto objektų statybai. Pavyzdžiui,
Estijoje per pastaruosius 10 m. pas
tatyti arba atnaujinti 249 sporto
objektai. O Latvijoje išdygo du nauji
olimpiniai centrai, kurių vieno
kaina — apie 16 mln. dolerių.
Todėl autorius daro tokią išvadą:
„Manau, kad mus užmigdė pui
kūs anksčiau pasiekti sportininkų
rezultatai Sidnėjuje (du aukso ir
trys bronzos medaliai) ir iš dalies
Atėnuose (vienas aukso, du sidabro

ATVYKSTA LATVIJOS FUTBOLININKAI
Amerikos futbolo (soccer), rink
tinė, besiruošdama Pasaulio futbolo
pirmenybėms Vokietijoje, žaidžia
nemažai draugiškų
susitikimų.
Įdomu, kad vienas rungtynes ame
rikiečiai turės prieš Latvijos futbolo
rinktinę. Šios rungtynės įvyks ge

gužės 28 d. (sekmadienį) East Hart
ford, Conn. Netrukus po jų ame
rikiečiai keliaus į Vokietiją ir ten
pirmose pasaulio pirmenybių rung
tynėse birželio 12 d. išmėgins jėgas
prieš Čekijos futbolininkus. Antra
me pirmojo rato susitikime JAV

rinktinė birželio 17 d. rungsis su
Italija, o t a d a — birželio 22 d. su
Ghanos futbolininkais.
Beje, balandžio 11 d. (antradie
nio vakare) Cary, N.C., įvykusiose
draugiškose rungtynėse amerikiečiai
sukovojo lygiomis (1:1) su Jamaica.
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ŠALFASS praneša

2006 m. Š. A. lietuvių stalo teniso pirmenybės
Š. Amerikos Lietuvių stalo te
niso pirmenybės vyko Čikagos ASK
„Lituanica", 2006 m. gegužės 20 d.,
šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre,
14911, 127-th Street, Lemont, IL
60439. Šios varžybos yra dalis 56ųjų Š. Amerikos lietuvių sporto žai
dynių, vykstančių tą patį savaitgalį
Čikagos apylinkėse.
N u m a t y t a programa: Vyrų
vienetas (neriboto amžiaus), moterų
vienetas (neriboto amžiaus), vyrų
senjorų vienetas (50 metų ir vyres
nių), vyrų dvejetas, mišrus dvejetas
ir komandinės varžybos. Dvejetuose
ir komandinėse varžybose amžius
neribotas. Komandą sudaro 2 vyrai
ir 1 mntons Klasifikacija — pagal
žaidėjo amžių varžybų dieną.
V a r ž y b ų p r a d ž i a : 1 vai. p.p.
P r i s i s t a t y m a s ir r e g i s t r a c i j a —

nuo 12 vai. Reikalui esant, varžybos
gali būti tęsiamos ir sekmadienį.
Galutinė programa bus nus
tatyta pasibaigus išankstinei regis
tracijai (gegužės 2 d.), atsižvelgiant
į žaidėjų skaičių bei amžių.
Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės žaidėjai, atlikę 2006 me
tų registraciją ŠALFASS. Registra
ciją atlikti bus galima vietoje. Me
tinis sportinio solidarumo mokestis
yra 5 dol. suaugusiems.
S t a r t o m o k e s t i s : 8 dol. už
kiekvieną vienetą ir už kiekvieną
dvejetą. 10 dol. už kiekvieną ko
mandą sumokamas vietoje Ameri
kos valiuta. Čekis rašomas: ASK
Lituanica.
Išankstinė registracija — iki
2006 m. g e g u ž ė s 2 d. i m t i n a i , šiuo
adresu Alcirdas Vitkauskas. 905

Warner Ave., Lemont, IL 60439. Tel:
630-257-3182; E-mail:
Algirdasv2005@comcast.net
P a p i l d o m a s ryšys: dr. Dona
tas Siliūnas, tel. 630-852-3204;
E-mail :dsiliūnas@aol.com
A t l i e k a n t i š a n k s t i n ę dalyvių
registraciją, reikia nurodyti žaidėjo
amžių ir rungtis, kuriose nori daly
vauti.
Visi žaidėjai, atlikę išankstinę re
gistraciją, reikalui esant, bus infor
muoti apie tolimesnę varžybų eigą.
P l a t e s n ę informaciją
gauna
sporto klubai ir kai kurie žaidėjai.
Visais varžybų reikalais kreipkitės į
Algirdą Vitkauską.
ŠALFASS
centro valdyba

medaliai). Tuo tarpu mūsų kaimy
nai, rodydami mus kaip pavyzdį
savo vyriausybėms, sugebėjo pasiek
ti, kad finansavimas iš centrinio biu
džeto per metus Estijoje, kurioje gy
vena 1,3 mln. žmonių, būtų 22 mln.
300 tūkst. eurų. Latvijoje, kurioje
yra 2,5 mln. gyventojų, sporto reik
mėms skiriama 23,2 mln. eurų. Tuo
tarpu Lietuvoje, kurioje yra apie 3,5
mln. gyventojų, sportui skiriame
maždaug 9,8 mln. eurų. Tai tokios
tokelės..."
Šiame „Olimpinės panoramos"
numeryje žiemos olimpinėms žai
dynėms pažymėti skiriami ne tik
abu viršeliai, bet ir 15 puslapių žur
nalo viduje. Labai daug nuotraukų
iš tų žaidynių.
Be to, žurnale yra dar daug
kitos aktualios medžiagos, net apie
sportą, humoristinių, linksmai nu
teikiančių piešinių. Žurnalo vyr.
redaktoriumi pasirašo Bronius Če
kanauskas, adresas: Olimpiečių g.
15, 092OO Vilnius, Lietuva.
Beje, žurnalas išeina 4 kartus
metuose. 2006 m. pirmasis numeris
yra 13-sis iš eilės. Olimpinę pano
ramą s p a u s d i n a „Lietuvos ryto"
spaustuvė ir ji savo medžiaga bei
išvaizda daro gerą įspūdį. Reko
menduojame susidomėti žurnalu.
Edvardas Šulaitis
Daugiau sporto žinių skaitykite 9 psl.
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SES. ONA VHKAILAITE

Černobylio palikimas
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Kaunas. Vytauto Didžiojo universiteto detaiė.

A. Vaitkevičiaus nuotrauka.

JAUNIMAS SPROGDINS
EGZAMINŲ „BAIMĖS BURBULĄ
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS
Nuo balandžio 6-osios Lietu
voje prasidėjo mobilioji informacinė
kampanija „Egzaminai. Nesinervink.lt". J a u ketvirtus metus (anks
čiau akcija vadinosi
„Egzaminai.
Nesiparink.lt") šią kampaniją orga
nizuojantys Lietuvos švietimo ir
mokslo ministerija, Nacionalinis
egzaminų centras, Lietuvos mokinių
parlamentas ir Lietuvos moksleivių
sąjunga kviečia moksleivius, jų tė
vus bei mokytojus d r a u g e sus
progdinti egzaminų baimės burbulą.

įsijungti daugiau nei 60 tiek respub
likinės, tiek regioninės žiniasklaidos
atstovų. Jie skelbs informaciją apie
akcijos eigą, patars moksleiviams,
kaip ruoštis egzaminams.
Viena iš akcijos rėmėjų - ben
drovės „Lietuvos telekomas" atstovė
Rūta Janulevičienė priminė, jog iki
egzaminų sesijos pabaigos veiks
nemokama Egzaminų pagalbos lini
ja 8-800-10118. Paskambinus šiuo
numeriu moksleiviai t u r ė s galimybę
pabendrauti su savo bendraamžiais,
studentais, pasidalinti k a i p sus
progdinti tą baimės burbulą, nu
mušti stresą ir kt.

Veiks s p e c i a l i o s g r u p ė s
Egzaminus gali a t i d ė t i
Keliasdešimtys įvairių šalies
aukštųjų mokyklų studentai, susi
būrę į specialias mobiliąsias grupes
iki gegužės 12 d. tiesiogiai bendraus
su moksleiviais ir k a r t u bandys
sprogdinti pernelyg visuomenėje
išpūstą baimės burbulą, taip pat
kvies būsimuosius abiturientus ra
miai ruoštis egzaminams. Akcijos
metu ketinama aplankyti maždaug
130 Lietuvos mokyklų.
Vienas iš renginio organiza
torių ir rėmėjų - švietimo ir mokslo
ministras Remigijus Motuzas įsiti
kinęs, jog šių metų kampanija
paskatins moksleivius labiau pažinti
save ir suprasti, kad kiekvieno iš jų
keliai į sėkmę yra skirtingi. „Be
abejo, norime, kad ne vien tik mo
kiniai, bet ir visi tie, kurie yra šalia
jų, nekreiptų per daug dėmesio į gąs
dinimus apie neva labai sunkius ir
sudėtingus egzaminus... Ne vien tik
moksleiviai, bet ir jų tėvai, peda
gogai, turėtų žinoti, jog egzaminų
užduotys kasmet yra rengiamos pa
gal mokymosi programas, o informa
cija apie egzaminus, jų laikymo
tvarką yra p r i e i n a m a internetu,
telefonu ir skelbiama mokyklose.
Labai svarbu, kad abiturientai ne
jaustų jokios nervinės įtampos, o
savo energiją skirtų susikaupimui ir
ramiam mokymuisi", - sakė minis
tras.
Visą informaciją apie brandos
egzaminus, taip pat apie sąlygas
stojant į aukštąsias mokyklas, gali
ma rasti specialiai sukurtoje sve
tainėje: w w w . n e s i n e r v i n k . l t ir
Nacionalinio egzaminų centro sve
tainėje: w w w . e g z a m i n a i . l t
Veiks ir p a g a l b o s linija
Minėta k a m p a n i j a bus vyk
doma per įvairias žiniasklaidos
priemones. J a u dabar į akcija sutiko

Nacionalinio egzaminų centro
(NEC) direktorius Vidmantas Jur
gaitis teigė, jog šiemet gegužės 17 d.
prasidėsiančius brandos egzaminus
laikys apie 51 tūkst. 280 kandidatų.
Privalomuoju egzaminu tebelieka
lietuvių kalbos e g z a m i n a s . Bene
labiausiai būsimieji a b i t u r i e n t a i
rinkosi matematikos - daugiau nei
80 proc. visų laikančiųjų egzaminus,
taip pat istoriją - 69 proc. ir anglų
kalbą - 59 proc.
Egzaminų centro vadovo tei
gimu, viena iš svarbesnių naujovių nuo 2006 m. jaunuoliai, baigiantys
vidurinio ugdymo programą, galės
laikyti pasirinktą informacinių tech
nologijų valstybinį b r a n d o s egza
miną. Tarp kitų naujovių — užsienio
mokyklose besimokantiems asme
nims, pareiškusiems norą laikyti
valstybinius brandos e g z a m i n u s ,
sudaroma galimybė juos laikyti tos
šalies švietimo įstaigose pakarto
tinės sesijos metu. Sprendimą dėl
leidimo laikyti pasirinktus egzami
nus ir jų vykdymo tvarką priims ir
nustatys Nacionalinis egzaminų cen
tras.
„Dar viena iš reikšmingesnių
naujovių - ankstesnių laidų abitu
rientai, turintys mokymosi pasieki
mų pažymėjimą, bet n e t u r i n t y s
brandos atestato, yra prilyginami
einamųjų metų vidurinio ugdymo
programą baigiantiems asmenims.
Šie jaunuoliai dėl egzaminų laikymo
turės kreiptis į savo mokyklą. Dėl
rimtos ligos ar artimiausių šeimos
narių netekties, kitų svarbių prie
žasčių, egzaminas galės būti atide
damas, be to, nereikės mokėti užsta
to ar įmokos", - sakė V. Jurgaitis.
Švietimo ir mokslo ministerija
primena, jog moksleiviai gali rinktis
ir laikyti ne daugiau kaip 5 pasiron ka m u os; •.; > <-eza m; r. u s

alandžio 26 d. sukanka 20
metų nuo Ukrainos Černo
bylio branduolinės elektros
jėgainės sprogimo 1986 m. Net
r u k u s po nelaimės paaiškėjo, kad
sprogimo kaltininkai buvę patys
jėgainės darbininkai. Po pirmojo
sprogimo jie puolė liepsnas gesinti,
užpildami smėliu bei švinu. Ry
tojaus dieną įvyko kitas sprogi
mas, ištaškęs tas medžiagas ir pa
leisdamas dar daugiau radioak
tyvios medžiagos. Reaktoriaus griu
vėsiai smilko dešimtį dienų, o mil
žiniškas radioaktyvių dulkių debe
sis sklido vis plačiau, nuodydamas
tūkstančių kvadratinių mylių plo
tus šiaurės LTkrainoje, pietų Bal
tarusijoje, kur atsidūrė 70 proc.
radioaktyvios medžiagos, ir kituo
se kraštuose, įskaitant Pabaltijo
valstybes.
Ši atominės energijos nelaimė
laikoma šiurpiausia pasaulio isto
rijoje, daug stipresnė ir plačiau
apimanti net už ant Hirosimos
n u m e s t ą bombą. Arti jėgainės
buvę smarkiai apdegę ir sužaloti
žmonės slapta nugabenti į kitų
respublikų ligonines. Jų buvo at
vežta ir į Vilnių bei Kauną. Sovietų
valdžia bandė nelaimę nuslėpti,
bet neįstengė užgniaužti ukrai
niečių ir kitų šalių protestų, nus
kambėjusių po visą pasaulį. Čer
nobylio skandalas pagreitino So
vietų Sąjungos žlugimą.
Praėjus porai savaičių po spro
gimų s m i l k s t a n t y s reaktoriaus
griuvėsiai buvo apvožti skubotai
pagamintu cemento ir geležies sar
kofagu. Nuo pat pradžios ši struk
t ū r a buvusi nelabai sandari ir
radioaktyvios medžiagos pavojus
liko realus darbininkams, apylin
kių gyventojams, aplinkai. Oro,
žemės, vandens tarša buvo mil
žiniška. Ligi šiol dideli Baltaru
sijos plotai negali būti naudojami
žemdirbystei.
Per 20 metų senasis sarkofa
gas gerokai apiro, tad dabar pro
jektuojamas naujas. Prancūzų Batelle memorialinio instituto firma
bendromis jėgomis su ukrainiečių
Černobylio jėgainės gamykla pla
nuoja statyti naują, sporto sta
diono dydžio sarkofagą. Ši didžiu
lė, plieno arkos formos struktūra
kainuos 800 mln. dol. ir bus pas
tatyta per 4 metus.
Bene skaudžiausias Černoby

lio palikimas yra vis didėjantis
skaičius vaikų ir vyresnių žmonių,
sergančių strumos vėžiu: per 20 m.
4,000 vaikų ir jaunuolių Baltaru
sijoje, Ukrainoje ir Rusijoje susirgo
šia liga. Gydomi gan sėkmingai,
tačiau dalis miršta, vėžiui išsiplė
tus į kitus organus. Prognozuo
j a m a , kad dar 4,000 mirs nuo
kraujo ir kitokių vėžio rūšių.
Medikai pripažįsta, jog onkologinė
bei genetinio paveldo grėsmė tik
dabar pradeda reikštis.
Psichinės išlikusiųjų po nelai
mės žaizdos taip pat skaudžios:
žmonės gyvena nuolatinėje baimė
je. 350 tūkst. išvietintųjų buvo
priversti ieškoti pastogės kitur.
Pastaruoju metu į Černobylio apy
linkės kaimus sugrįžo 400 vyresnio
amžiaus žmonių, pasiryžusių mirti
savo namuose. Nors valdžia t a m
nepritaria, bet visgi teikia medici
nos ir kitą pagalbą. Jaunesni žmo
nės prislėgti, ypač jaunos moterys,
bijančios gimdyti nesveikus vai
kus. Manoma, jog per 20 m. Balta
rusijoje padidėjo nenormalių nau
jagimių skaičius, nors patikimų
duomenų nėra.
Dviejų mylių atstumu nuo
Černobylio esantis Pripjat miestas,
turėjęs 50 tūkst. gyventojų, šian
dien tuščias ir apleistas. Moksli
ninkai čia vykdo radioaktyvios me
džiagos plėtimosi studijas. Ši klai
kiai tyli gyvenvietė, net labiau, nei
buvusio reaktoriaus griuvėsiai,
stovi it šiurpus Černobylio pa
minklas.
Daugėjant kraštų, pajungusių
atominę jėgą savo tikslams, didėja
ir galimybės kitam Černobyliui.
Savo pirmame velykiniame pa
moksle Šv. Petro aikštėje susirin
kusioms minioms ir visam pa
sauliui popiežius Benediktas XVI
užsiminė apie baimę keliančius
įvykius Irane. Balandžio pradžioj
Irano prez. Ahmadinejad pasigyrė,
kad jo kraštas j a u gali įstoti į pa
saulinę atominę jėgą turinčių šalių
klubą. Nors Irano valdžia tvirtina
naudosianti atominę jėgą taikiems
tikslams, Vakarai būgštauja dėl
didėjančios atominio karo grėsmės.
Popiežius kalbėjo „apie su atomine
jėga surištas tarptautines krizes,
kurios tebūna sprendžiamos visų
naudai rimtomis ir teisingomis
derybomis".

DARBOHOLIKAI EMOCIŠKAI SUDEGA
Išsivysčiusiose šalyse vis daž
niau prireikia pagalbos darboholikams. New York sukurta dvylikos
t a r p s n i ų speciali programa, vei
kianti „anoniminių alkoholikų" prin
cipu ir siekianti žmones išlaisvinti
nuo sveikatai kenksmingų darboholikų įpročių.
„Jie dažnai didžiuojasi visišku
atsidavimu darbui. Tačiau nepaste
bi, kad sudega emociškai, o praradę
darbą, krenta į gilią depresiją", —
teigė vienas New York programos
kūrėjų.
Psichologai nusakė ir kitus darboholikų bruožus. Jiems būdingi itin
aukšti reikalavimai sau ir aplinki
n i a m s , o pasitenkinimo jausmą
p a t i r i a , tik e s a n t ypač dideliam

užimtumui. Todėl darboholikai yra
visada alkani adrenalino. Aukštas
šio hormono lygis padeda įveikti
nepasitenkinimo savimi jausmą, o
savo kompleksus paslėpti už darbo
kabineto sienų.
Informaciniame portale www.
mignews.com primenama, jog visa
apimanti aistra darbui tampa vis
didesne XXI amžiaus civilizuotų
šalių bėda. Pagalbos darboholikams
tarnybos veikia ne vien Jungtinėse
Valstijose, bet ir Europos valstybėse.
Pasaulinė psichologinės pagalbos
asociacija „anoniminiams darboho
likams" leidžia aiškinamąją lite
ratūrą, kuri yra itin populiari.
BNS
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TAS ŠIRDIES GERUMAS
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
IUOZAS GREVELDA
Tas beribis pasiaukojimas, ta
begalinė meilė, kurią per Lietuvos
televiziją pademonstravo Prienų val
dininkai, priekaištaudami našlai
čiams už tai, kad jie ne tik išdrįso
jiems skųstis savo vargais, bet ir
neišdrįso prikąsti liežuvį ir atvirai
visai Lietuvai papasakojo apie. savo
vargus, kuriuos iškentėjo nuo be
širdžio tėvo, sujaudino visą tautą.
Kur tai matyta, - vaikai ne tik bel
dėsi į kabinetus, trukdė valdinin
kams dirbti, skundėsi, įkyrėjo, bet
dar ir sudrumstė jiems budėti ne
laimingų vaikų teisių apsaugos tar
nyboje, sudrumstė jiems ramų mie
gą, o dabar dar ir bergždžiai beldžia
si į jų sąžinę...
Susijaudinę ir pasipiktinę vaikų
nesusigaudymu įstatymų brūzgy
nuose ir jų paklydimu valdininkų
koridoriuose, nusprendėme papra
šyti Prienų našlaičių situaciją pako
mentuoti Pensijų ir pašalpų minis
terijos valdininkų garbės apsaugos
departamento direktorę Furiją Gribišiūtę.
P-lė Furija maloniai sutiko
mums papasakoti apie nemalonų ne
susipratimą (ji linkusi taip apibū
dinti situaciją) ir išaiškinti, kokias
klaidas padarė nelaimingi vaikai,
nesugebėję pasinaudoti humaniš
kais Lietuvos įstatymais ir (turbūt
netyčia!) padarę žalą garbingam val
dininko vardui.
- Na, jūs tikriausiai jau žinote,
nuo ko viskas prasidėjo. Motina,
neapsikentusi agresyvaus vyro,
trenkė durimis ir paliko ir vyrą, ir
tris nepilnamečius vaikus. Tėvas iš
sielvarto gal kiek ir per daug išger
davo, o juk žinote, kad kai kurie
vyrai girti būna agresyvūs. Tad jis
vaikus mušė, marino badu, juos
išvarydavo laukan miegoti. Todėl
vaikai, žiemą ir vasarą miegodami
pastogėje arba šieno kūgiuose, išau
go sveiki, žvalūs ir linksmi. Dabar

ATLIKO VEIDO
PERSODINIMO OPERACIJĄ
Kinijos medikai sėkmingai at
liko antrą pasaulyje veido persodini
mo operaciją, pranešė valstybinė
naujienų agentūra „Kinhua". 14
valandų trukusios operacijos metu
30-meČiui pacientui, kurį 2004
metais užpuolė ir sužalojo lokys,
buvo persodinti du trečdaliai veido.
„Operacija buvo dar sudėtinges
nė nei pirmoji, kurią praėjusių metų
lapkritį atliko Prancūzijos medikai",
— sakė Šansi provincijos Sijano
miesto ligoninės plastinės chirurgi
jos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Chan Jan. Prancūzijos plastinės
chirurgijos specialistai pirmą pa
saulyje veido persodinimo operaciją
atliko Isabelle Dinoire, kurią
smarkiai apkandžiojo jos pačios šuo.
Pasak „Xinhua", Kinijos chirur
gai savo pacientui persodino vieno
donoro skruostą, viršutinę lūpą. nosį
ir antakį. „Iki operacijos del siau
bingų fizinių defektų jis gyveno kaip
atsiskyrėlis", — sake JCinhua".
Dabar pacientas pamažu sveiksta,
tačiau jam prireiks dar šešių mėne

brolis ir viena sesuo jau pilnamečiai,
visas gyvenimas jiems dar prieš
akis, o trečiosios sveikata taip pat
nekelia jokių nuogąstavimų.
- O kaip elgėsi Prienų val
dininkai, kai vaikai jiems skundėsi
žiauriu tėvo elgesiu? - pasitei
ravome p-lę Furiją. - Ar jie apgynė
vaikų teises?
- Na, nederėtų taip dramati
zuoti, - susijaudino jautri direktorė.
- Jie padarė viską, ką galėjo. Val
dininkai vieni kitiems signalizavo
apie signalus, kuriuos vieni buvo
gavę iš vaikų, o kiti - iš mokytojų.
Supraskite, jog valdininkai anaiptol
nėra visagaliai, jiems reikėjo rūpin
tis, kad nepažeistų įstatymu griežtai
nustatytų savo pačių teisių ir nevir
šytų pareigų. Aš neturiu jiems jokių
priekaištų.
Deja, mums taip neatrodė.
- Gerai, kad jie rūpinosi savo
teisėmis ir pareigomis, bet gal galė
tumėte patikslinti, kokias būtent
savo teises ir pareigas jie taip puo
selėjo, kad vaikų teisės liko nepaste
bėtos, - paklausėme mes. - Griežtai
kalbant, neatrodytų, kad vaikai
sulaukė kokios nors pagalbos. Tėvas
juos laikė savo priklausomybėje ir
žiauriai kankino. Tai, kad vaikai
tokiomis sąlygomis nenuėjo šunke
liais, mokėsi ir dar tebesimoko, žadi
na tik pagarbą jiems. O valdininkai,
numoję ranka į vaikų kančias, tapo
beširdžio tėvo bendrininkais. Ar
jums taip neatrodo?
Jautri direktorė, atrodė, tuoj
apalps. Mes taip pat susirūpinome,
pagalvoję, kaip reikės ją gaivinti ir
suteikti pirmąją pagalbą, bet ji labai
greit atsigavo.
- Na, bet jūs ir mėgstate hu
morą, gerbiami žurnalistai, — žais
mingai sumirksėjusi ilgomis blak
stienomis, ji nusišypsojo mums visu
savo žavesiu (mes pasijutome kalti,
įstūmę ją į nepatogią padėtį). Valdininkai labai gerai pastebėjo
vaikų kančias ir stengėsi jiems pa
dėti, bet patikėkite, niekuo jiems
padėti negalėjo. Dalykas tas, kad
dabar rajonuose yra kelios instituci

jos, kurios privalo rūpintis kanki
namų vaikų priežiūra. Kai kas no
rėtų visas pareigas suversti mūsų
ministerijai, tačiau mūsų ministrė
nepėsčia. Ji tikrai ne iš kelmo spirta,
- argi jai rūpintis kiekvienu vaiku?
Pagalvokite, ar gali Lietuvos minist
rė, vyriausybės narė, lakstyti po
kaimus ir kaip medžiotojas su šuni
mis ieškoti žiemą šieno stirtose mie
gančių vaikų?! Bemat susigriebtų
trūkį ar venų išsiplėtimą!
Atsikvėpusi valdininkų garbės
apsaugos sergėtoja aiškino toliau:
- Ieškoti ir registruoti valka
taujančius Šunis, kates ir vaikus yra
policijos rūpestis. Prižiūrėti, kad
vaikai lankytų mokyklą yra tėvų ir
mokytojų rūpestis. O mes, valdi
ninkai, mielai ir stropiai rūpinamės,
kad nė vienas litas vaikų labui ne
būtų išleistas be reikalo. Nuvažiuo
kite į Prienus ir patys įsitikinsite,
kad socialinės rūpybos valdininkų
kompiuteriai beviltiškai pasenę
(jiems tikrai ne mažiau kaip dveji
metai), kad patalpos šiemet dar ne
remontuotos, kad automobilius turi
toli gražu ne kiekvienas valdininkas.
Ar jūs ilgai dirbtumėte tokiomis,
atsiprašant, prieštvaninėmis sąly
gomis?
Mums pagailo susirūpinusios
savo pavaldinių patogumais direk
torės.
- Jeigu Prienų valdininkai dirba
tokiomis pasibaisėtinomis sąlygo
mis, tai tikrai nedaro garbės minis
terijai, — mes sutikome su griežta
išvada. - Tai kodėl ministerijai nenuperka naujų kompiuterių ir auto
mobilių?
- Matote, ministrė savo direkty
va visus valdininkus įpareigojo tau
pyti lėšas ir jų nešvaistyti visokioms
pašalpoms ir išmokoms, - paaiškino
susirūpinusi direktorė. - Negalima
skatinti veltėdystės ir tinginystės.
Pensininkai taip pat įprato vos ne
kas mėnesį tikėtis naujo pensijų
padidinimo. Šitaip greitai visą vals
tybės biudžetą netruktume iššvais
tyti. Nereikia užmiršti, jog ne už
kalnų savivaldybių rinkimai, kai

sutaupytus pinigus reikės išleisti
partijų įvaidžiui grąžinti. Žurnalis
tai, išspausdinę kai kuriuos val
dančiosios koalicijos lyderių portre
tus su kiaulių snukiais, tikrai per
sistengė. Tad rajonų valdininkai
sutaupę našlaičiams skirtus pinigus,
metų gale kuo puikiausiai ir patys
gali apsirūpinti jiems reikalingais
dalykais. Niekas neliepia jiems pirk
ti prabangių limuzinų, visokių ten
fordų ir folksvagenų, rajonuose jiems
užteks ir mersedesų!
Direktorės logika mums pasi
rodė visai įtikinama.
- Tai jūs sakote, kad vaikams
skirtas lėšas reikia sutaupyti ir
metų gale išleisti tik savo nuožiūra?
- nusprendėme patikslinti atsa
kymą.
- O kaip gi kitaip? Netaupysi, —
neturėsi! - patvirtino seną išmintį
mūsų pašnekovė.
- Ar tokia praktika jums neatro
do abejotina? O kas bus, kai ateis
rinkimai? Ar jūs esate įsitikinusi,
kad Prienų vaikai, nesulaukę pagal
bos ir bejausmių valdininkų, nebal
suos už valdančiąją koaliciją arba
apskritai neateis balsuoti?
Direktorė atlaidžiai nusišyp
sojo:
- Na, rinkimai - jau ne mano
rūpestis, tam yra rinkimų štabas.
Jeigu vaikai balsuos už kitas parti
jas, be abejo, bus nemolonu. Tačiau
kam tai rūpi? Dabar, kai visas - ir
apsiplunksnavęs, ir dar neapsiplunksnavęs -jaunimas skuba išlėk
ti į Vakarus, kam tai gali rūpėti?
Dabar madoje naujos technologijos,
rinkimuose jos taip pat ne naujiena,
jie gali ir visai nebalsuoti, mums dėl
to tik geriau!
Palinkėję direktorei sėkmingai
ginti valdininkų garbę nuo vaikų ir
pensininkų pasikėsinimų, išėjome,
jausdami, jog dar liko nepasakyta
kažkas svarbaus ir reikalingo vi
siems Lietuvos žmonėms, įpratu
siems, kad valdžia jais rūpinasi, juos
rengia, girdo ir maitina.

sių, kol pilnai atsistatys veido nervų
jautrumas. Be to, jam dar teks susi
doroti su psichologinėmis ir etinėmis
problemomis. Jo žmonai teks pri
prasti prie naujo veido", — pridūrė
JCinhua". Praėjusių metų gruodį
ligoninės medikai panašią operaciją
sėkmingai atliko triušiui.
BNS

J. GACARIN NIEKADA
NESAKĖ, KAD NEMATĖ DIEVO

džio 12 dieną jis vienviečiu erdvė
laiviu „Vostok 1" per 1 valandą 48 mi
nutes apskriejo Žemę. Legendinis so
vietų didvyris žuvo 1968 metais ban
dydamas lėktuvą. w Interfax ,, /BNS

BRANGUS PRAKEIKSMO
PANAIKINIMAS
Rusijoje milicija ieško dviejų
būrėjų, kurios įtikino vieną studentę
sumokėti 160,000 dolerių už jai
pasakyto prakeiksmo panaikinimą.
„Dvi nežinomos moterys, žadė
damos panaikinti prakeiksmą, ap
gavikišku būdu išviliojo 150,000
dolerių ir juvelyrinių dirbinių.
Bendra suma siekia 4.48 mln. rublių
(beveik 457,000 litų)", — agentūra
citavo vieną milicijos šaltinį. Auka
tapusi studentė studijuoja elitiniame
Tarptautinių santykių institute,
pažymėjo RIA. Daug rusų yra labai
prietaringi ir kiekvienais metais
būrėjams bei netradicinei medicinai
išleidžia milžiniškas sumas pinigų.
BNS

Jurij Gagarin buvo tikintis žmo
gus ir negalėjo pasakyti žinomų žo
džių, kad jis „skrido į kosmosą, o Die
vo nematė", pareiškė buvęs pirmojo
kosmonauto kolega ir artimas drau
gas, Karo aviacijos akademijos docen
tas pulkininkas Valentin Petrov. Pa
sak jo, iš tikrųjų tai Nikita Chruščiov teiginys ir jį sovietinis vadovas
pasakė partijos plenume, skirtame
antireliginei propagandai.
„Chruščiov tada visdms partijos
ir komjaunimo organizacijoms iškė
lė uždavinį aktyvinti šią propa
gandą ir sakė: na, ko jūs ten laikotės
Dievo? Štai Gagarin skrido į kos
mosą, o Dievo nematė", — sakė jis.
Tačiau po to, pasak jo, šiuos žodžius
imta sąmoningai primesti J. Gaga
rin, ,,kurį liaudis mylėjo, ir toks po
sakis iš jo lūpų galėjo turėti didžiu
lę reikšmę". ,.Tuo tarpu. — teigia V.
Petrov. — Jurij Aleksejevič, kaip visi
rusai, buvo krikštytas, ir kiek žinau,
tikintis, todėl to pasakyti negalėjo".
J. Gagarin yra pirmasis žmogus,
pabuvoję kosmose. 1961 metų balan

DĖL POLITIKOS SUSIMUŠĖ
80-MEČIAI
Teiginį, kad politika nedomina
senų žmonių, susimušdami paneigė
keturi Lenkijos Balstogės miesto
pagyvenę žmonės.
Susitikę miesto parke jie apta
rinėjo paskutinius politinius įvykius
šalyje. Pritrūkę argumentų 84 metų
senolis kumščiais puolė savo drau
gą ir pargriovė jį ant žemės. J muš
tynes įsijungė likusieji. Vienas jų
pateko į ligoninę, kiti trys — į poli
cijos komisariatą, pranešė Lenkijos
naujienų agentūra PAP.
Vidutinis mušeikų amžius — 80
metų. Policiją sugebėjo iškviesti ant
žemės pargriautasis aštuoniasde
šimtmetis. Tuo tarpu kiti trys mu
šeikos — 84, 79 ir 77 metų amžiaus,
buvo nuvežti į policijos komisariatą
ir ten apklausti.
ELTA
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PROTINGIAUSIOS EUROPOS TAUTOS
Pasirodo, šaltas klimatas teigia
mai veikia intelektą. Tokios išvados
priėjo britų mokslininkas Richard
Leen. Remiantis paskutiniais jo ty
rimais, aukštesnis žmonių intelek
to koeficientas pastebimas šiaurinės
Europos srityse. Kaip spėja R. Leen,
tai susiję su dviem aplinkybėmis.
Pirmiausia šaltas klimatas sąly
gojo sunkesnes gyvenimo sąlygas.
Bėgant amžiams šiaurės tautoms
teko gyventi sudėtingesnėmis sąly
gomis, aktyviau medžioti, o tai pa
dėjo vystyti jų protinius gebėjimus.
Pietų šalių gyventojai — priešin
gai gyveno palankesnėmis sąlygo
mis, galėjo atsipalaiduoti, dėl to
intelektas vystėsi ne taip aktyviai.
Antra, intelekto vystymąsi stip
riai paveikė istoriškai susiklostę
mitybos įpročiai.
Pavyzdžiui, Europos šiaurėje
žmonės daugiau medžiojo ir dažniau
valgė mėsą, kuri aprūpino smegenis
proteinais, vitaminais ir mineralais.

Nuolatinis „statybos medžiagų"
tiekimas į smegenis lėmė jų apimtis
— Šiaurės ir Vidurio Europos žmo
nių smegenys kiek didesnės vidu
tiniškai (1320 kub. cm), nei pietry
tinėje žemyno dalyje (1312 kub. cm).
Remiantis R. Leen paskutinio
tyrimo rezultatais, aukščiausią pro
tinio išvystymo lygį Europoje turi
vokiečiai. Jis vidutiniškai vertina
mas 107 taškais. Antroje vietoje —
Nyderlandų gyventojai, nuo vokiečių
atsilikę labai nedaug. Treti — len
kai (106 taškai), po jų seka švedai
(104) ir italai (102).
Neblogus rezultatus demonstruo
j a Norvegijos, Šveicarijos ir Austrijos
gyventojai: visų jų koeficientas buvo
ne mažesnis kaip 100 taškų.
Tačiau vokiečių IQ tyrinėtojai ra
mina savo tautiečius — nuo kitų „švie
suolių" atitrūksta labai nedaug, o
olandai atsiliko nuo Vokietijos vos
keliomis šimtosiomis procento.
Mokslininkai taip pat neragina

tikėti R. Leen išvadomis apie šalto
klimato įtaką intelekto vystymuisi.
Jo žodžiais tariant, tos protinės pas
tangos, kurių reikėjo m a m u t a m s
medžioti, maža ką bendro turi su
šiuolaikine intelekto sąvoka.
Manoma, kad „normalus" proti
nio išsivystymo koeficientas svyruo
ja nuo 85 iki 115 taškų. Ypač gabūs
žmonės gali turėti ir labai aukštus
rodiklius, pradedant nuo 145 taškų.
Tačiau ne itin „protingoms" tautoms
neverta nusiminti. Daugelis moks
lininkų teigia, kad IQ testas susijęs
su gebėjimu spręsti vienas ar kitas
tipines užduotis. Net pats testo
autorius prisipažino, kad testas tik
netiesiogiai susijęs su intelektu.
Taip pat seniai pastebėta, kad
nors IQ testo užduotys gana įvairios,
testas pirmiausia matuoja vadi
namąjį žodinį intelektą, susijusį su
kairiojo smegenų pusrutulio veikla.
Kitus mąstymo procesų aspektus
testas mažai tepaliečia.

Guiness rekordų knygoje aukš
čiausiai IQ 228 užfiksuotas 1989 me
tais. Jo savininkė — dešimtmetė ame
rikietė Marilyn von Savant. Dabar ji
žurnalistė, tačiau nedemonstruoja
jokių ypatingų gebėjimų. Antrą vietą
pasaulyje pagal intelekto koeficientą
užima namų šeimininkė iš Brazilijos.
Mokslininkai iš Stanford uni
versiteto, keletą dešimtmečių se
kę aukštą IQ turinčių žmonių liki
mą, nustatė, kad mažai kas pasiekė
ypatingų aukštumų. Todėl pastaraisias metais stambių Vakarų korpo
racijų vadovai, priimdami į darbą
naujus darbuotojus, vis rečiau nau
dojasi IQ testu. Kai kuriuose uni
versitetuose j a u seniai kuriamas
naujas kombinuotas koeficientas —
„practical intelligence" („praktinis
protas"). Naujuoju testu ketinama
n u s t a t y t i vadinamąjį s u m a n u m ą ,
kuris priklauso tiek nuo išsilavini
mo, tiek nuo bendrų gyvenimo prin
cipų.
„Klaipėda"

PAŽAISLIO VIENUOLYNO IKONOGRAFINES PROGRAMOS
Kovo 22 d. Kauno arkivyskupi
jos muziejuje įvyko trečioji ciklo
„Lietuvos dailės istorijos eskizai"
paskaita. Sakralinės dailės tyrinė
jimų atradimais šįkart pasidalijo
menotyros dr. Laima Šinkūnaitė.
Iliustruotoje paskaitoje „Baroko pil
natis Pažaislio kamaldulių vienuo
lyne" Pažaislio architektūrinį an
samblį mokslininkė aptarė ikono
grafiniu aspektu.
Kadangi baroko žmogaus ide
alas buvo palikti pėdsaką amžinojoje
istorijoje — ne žemiškoje, kaip geidė
renesanso žmogus, — tai, pasak dr.
L. Šinkūnaitės, ir lėmė šio meninio
stiliaus dvasingumą, jo ikonografinį
gilumą. Suvokti Pažaislio vienuoly
no ansamblio ikonografines prasmes
padeda ir kamaldulių regulos, pagal

kurią jis buvo projektuotojamas,
pažinimas. Pažaislio ansamblis buvo
kuriamas kaip didžiausias, svar
biausias tarp kamaldulių kongre
gacijos vienuolynų Lenkijos-Lietu
vos valstybėje. Kongregaciją sim
bolizuoja Pažaislio bažnyčios kupo
lai. Pasak dr. L. Šinkūnaitės, neži
noma, kas projektavo šį darnios, to
bulai harmoningos kompozicijos
vienuolyno ansamblį: Kristupo Zig
manto Paco archyvas yra dingęs. An
samblio statybai vadovavo broliai
architektai Pietras ir Karlas Putiniai (Kaune jie statė ir Karmelitų bei
Dominikonų bažnyčias).
Pranešėja išsamiai aptarė Pa
žaislio vienuolyno architektūrą, ba
rokui būdingą ovalą, simbolizuojantį
nuolatinį judėjimą, kitimą. Lietuvos

Martynas apie šeimą daug metų nieko nežino
jo. Apimtas nerimo dėl pabėgusių dviejų vaikų, jis
išdrįso parašyti seseriai, kuri gyveno gretimame
kaime. Laiške klausė apie sūnaus ir dukros likimą.
Sesuo laiške pranešė, kad keturiasdešimt septintų
metų vasarą, nuėjusi į N. miestelio turgų, pamatė
turgaus aikštės pakraštyje ant grindinio suguldy
tus penkių partizanų lavonus. Moteris atpažino
brolio kaimyną Levą ir du savo giminaičius,
brolėnus — Vandą ir Joną. Sesuo laiške teigė, kad
Levas Martyno vaikus įtraukė į partizanų būrį.
Žuvo visi trys. Ši žinia Martyną skaudžiai nuliūdi
no, ilgą laiką negalėjo nusiraminti, verkė ir aludėje
su vokiečiais daug gėrė.
Martynas su žmona ir jaunesnėmis dukromis
pasimatė Čikagoje. Dukros buvo ištekėjusios,
išaugino po du vaikus, jie jau studentavo. Pas
dukrą Marytę gyveno žmona. Su Stefanija susitiko,
kaip svetimi. Po dvidešimties metų pertraukos
vienas nuo kito atprato, atšalo, abu paseno, ji buvo
jau ne ta ir jis ne tas. Negailestingas laikas padarė
savo, metai keičia žmogų, net karščiausius jaus
mus slopina. Stefanija buvo jam gera žmona ir gera
motina, o susitikę neturėjo apie ką kalbėti. Abu
sutuoktiniai suprato, kad jų laikas praėjo, susvetimėjo.
artynas negalėjo priprasti prie įtempto
amerikietiško gyvenimo, jį traukė Europa.
Vokietija arčiau Lietuvos, ten jis jausdavo vėjo
atneštą tėviškės laukų kvapą. Čikagoje Martynas
pagyveno tik tris mėnesius ir, atsisveikinęs, šį kar
tą visam laikui, išplaukė į Europą. Dukros Marytė
ir Danutė neužmiršo tėvo, šelpė pinigais, siuntė
dolerius į Bremeną, kur jis gyveno, todėl Martynas
nejautė pinigų trūkumo jų dar likdavo išgėrimui.
Išgerdavo, bet girtuokliu nebuvo.
Kambario durų rankena suklangsėjo ir Mar
tynas, pabudęs iš prisiminimų, tarpduryje išvydo
Hansą, Ursulos vyrą. Tai buvo pagyvenęs, žila
plaukis liuteronų kunigas, vilkįs juodą abitą su
arnotu, permestu per pečius, jis vienoje rankoje
laike maldaknygę, kitoje krapyklą su indeliu.
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kanclerio K. Ž. Paco rūpesčiu 1664
m. pradėto statyti ir 1712 m. pa
šventinto kontempliatyvaus vienuo
lyno alėja į ovalą išplatėja prieš
didžiuosius — Šventuosius — var
tus. Ovalas pasikartoja ir bažnyčios
fasade. Šiame ovale įžiūrimas ka
maldulių kongregacijos herbas. Her
bas yra ir didžiųjų vartų frontone,
įdomiausia, kad herbas —taurė, iš
kurios geria du balandžiai, bei
žvaigždė virš jų — atsispindi ir pa
čiame vienuolyno sklypo plane.
Dr. L. Šinkūnaitė vaizdžiai pri
statė svarbiausią Pažaislio ansam
blio temą — Švč. Mergelės Marijos
gyvenimą, perteiktą bažnyčios fres
kose, molbertiniuose paveiksluose:
vaizduojamas Dievo Motinos bei Kū
dikėlio gimimas, apsilankymas pas

TOS JUODOS AKYS
Apsakymas
ONA MATUIZAITĖ
Nr. 7
— Garbė Jėzui Kristui, — įėjęs pasveikino.
— Per amžius, amen. — silpnu balsu atsakė
Martynas.
Kunigas, atsistojęs lovos kojūgalyje, pasakė:
— Atėjau jūsų kvietimu. Išklausysiu išpažintį
ir pašventinęs palaiminsiu.
artynas pagyvėjo, kilstelėjo galvą ir al
kūnėmis pasirėmęs, pasitempė, norėdamas
atsiremti į lovagalį. Kunigas padėjo pagalvę aukš
čiau ir ligonis, pusiau gulėdamas, patogiai įsitaisė.
— Prašau, sėskite, šventas tėve, — pasiūlė
kunigui atsisėsti.
— Dėkui, — kunigas ant staliuko pasidėjo
krapyklą ir indelį su švęstu vandeniu, patraukė
kėdę arčiau lovos, atsisėdo.
Kunigas minutę tylėdamas žiūrėjo į seną
žmogų, atidžiai tirdamas jo dvasinę ir fizinę būklę.
Jam pasirodė, kad ligonis nėra merdintis, o tikriau,
jo manymu, slegiamas kažkokio sunkaus nerimo.
„Lengvi nusidėjėliai nesišaukia dvasininko", —
pamąstė kunigas ir paklausė:
— Iš kur atvykote į Vokietiją? Matau, jūs
nevokietis.
— Iš Lietuvos. Su šeima bėgome nuo rusų oku
pacijos. Šeimos, galima sakyti, jau nebeturiu. Visi
išsiblaškė po pasaulį, o dviejų vaikų nebėra gyvųjų
tarpe...
Senis, susijaudinęs užsikirto, sąžinės sunku
mas, užgulęs suspaudė krūtinę ir ašaros ištryško iš
akių.
— Nesijaudinkite, prašau, — ėmė raminti
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Elzbietą, Marijos užmigimas, žengi
mas į anapusybę, k a r ū n a v i m a s .
Meistriškuose ansamblio kūriniuose
taip pat atsispindi Jėzaus tema, plė
tojamos ir šventųjų (Brunono, Bene
dikto, Romualdo, Pranciškaus Sale
zo ir kt.) temos. Vienuolika paveik
slų vaizduoja taikos misionieriaus pa
goniškose baltų žemėse —Prūsijoje
ir Lietuvoje — vokiečio Brunono
(970—1009) gyvenimo ciklą. Didžiu
ma Pažaislio freskų ir drobių — italo
Mykolo Arkangelo Palonio darbai.
Savitas — šešiakampis — yra
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Ap
silankymo bažnyčios planas. Šeši,
pasak, L. Šinkūnaitės, — ypatingas
skaičius, simbolizuojantis tobulą
Dievo meilę. Į Pažaislio bažnyčią pa
tenkama, praėjus šešias angas. BŽ,

kunigas, — dėl politikų kaltės nukentėjo daug
tautų, sužalojo milijonų žmonių likimą. Aš j u s
suprantu ir atjaučiu. — Ir paklausė. — Ką veikėte
Lietuvoje iki karo?
— Ūkininkavau, — atsakė Martynas, delnu
nubraukęs ašaras.
— O per karą? — klausinėjo kunigas, maty
damas, kaip žmogus dvasiškai kenčia ir kantriai
laukė tos minutės, kada atsivers sielos gelmės ir
išsipasakos smulkiau apie save.
Martynas nieko neatsakė, patylėjęs ranką pa
kišo po čiužiniu ir, ištraukęs tris banknotus po šim
tą doičmarkių, paskleidė ant grindų, sakydamas:
— Tai kruvini pinigai. Aš jų neišleidau net
tada, kai neturėjau ko valgyti, bet šitie pinigai greit
nuvertėjo. Prašau, šventas tėve, sudegink tuos pra
keiktus pinigus. Jie mane baugina, apsunkina sie
lą. Aš pats to padaryti jau nebepajėgsiu... Ak, tos
žydaitės, stovinčios prie duobės, juodos akys mane
persekioja visą likusį gyvenimą... Suteik man, šven
tas tėve, sunkiam nusidėjėliui, paskutinį patepimą.
Gailiuosi, Viešpatie, gailiuosi, maldauju, atleisk
man... —jau be garso šnibždėjo pamėlusios lūpos.
artynas giliai atsiduso ir užmerkė akis
amžinai.
Tuo metu juodą debesį perskrodė ugninis žaibo
zigzagas ir žemę sudrebino perkūno trenksmas.
Kambaryje blikstelėjo ryški šviesa, apšvietusi
mirusiojo kančios iškreiptą veidą, k u r i a m e
atsispindėjo visos tautos tragedija: lietuviai, taikūs
žmonės, ramiai gyveno savo krašte, arė žemę,
garbino Dievą ir negrasino kaimynams karu, o
atėję svetimi grobikai išblaškė tautą, suardė
įprastą lietuvių gyvenimą.
Kunigas ištarė:
— Atleisk, Viešpatie, šitam nelaimėliui
nusidėjėliui, jis daug vargo ir kentėjo.
Kunigas paklode uždengė lavoną ir. pasilenkęs
pakėlė nuo grindų pinigus, pavartė juos ir ištarė:
— Sudeginsiu...
Velionio paskutinis pageidavimas buvo įvykdytas.
Pabaiga
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Valstybės sienos sergėtojai
gavo amerikietiškos t e c h n i k o s

Rusijos televizija surengė išpuolį prieš Lietuvą
A t k e l t a iš 1 psl.
Gruzijos parlamentaras piktina
si Baltarusijos vadovo neryžtingu
mu, kaltina, kad, paraginęs žmones
n u t r a u k t i protestus, jis sužlugdė vi
są reikalą.
Laidoje dar paskelbtas nerišlaus
pokalbio įrašas su Renatu. Girdėti,
kaip gruzinas vakarų europiečius
vadina ožiais todėl, kad jie ne
pakankamai remia Gruziją, kuriai
Rusija paskelbė ekonominę blokadą,
uždrausdama įvežti gruzinišką vy
ną.
Albinas — gerai ž i n o m a s
L i e t u v o s diplomatas

JAV skirtą paramą VSAT atstovams perdavė JAV ambasadoriaus pavaduotojas
T h o m a s P a t r i c k Kelly.

Vilnius, balandžio 20 d. (ELTA)
— Ketvirtadieni Lietuvos pasienie
čiams perduota JAV techninės para
mos siunta — šešiolika nešiojamų
naktinio matymo prietaisų, šeši „Ya
maha" keturračiai motociklai, keturi
globalinės padėties nustatymo prie
taisai.
JAV paramą Valstybės sienos
apsaugos tarnybos (VSAT) atsto
vams iškilmingai perdavęs JAV am
basadoriaus pavaduotojas Thomas
Patrick Kelly pasidžiaugė galimybe
jo šaliai prisidėti stiprinant Lietuvos
sienų saugumą. Diplomatas teigė
matąs galimybių ir toliau teikti įvai
riapusę paramą Lietuvos pasienie

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

čiams.
VSAT vadovas Saulius Stripeika
Lietuvos pasieniečių vardu padėkojo
T. P. Kelly ir visiems, prisidėjusiems
prie šios paramos gavimo, bei užtik
rino, kad gautoji technika bus tinka
mai panaudota patikimai saugant
šalies sienas.
Minėtą techninę p a r a m ą Lie
tuvos pasieniečiams JAV skyrė įgy
vendindama JAV Eksporto kontrolės
ir sienų saugumo programą, kuri
Baltijos regione p r a d ė t a vykdyti
2000 metais.
Per 6 metus JAV pareigūnai su
rengė nemažai mokymų Lietuvos,
Latvijos bei Estijos pasieniečiams.

V . Blinkevičiutės ateitis neaiški
Atkelta iš 1 psl.
A. Paulauskas kol kas sakė ne
skubinąs įvykių ir nesiimąs progno
zuoti, kaip griežtai socialliberalai
gali įvertinti V. Blinkevičiutės elgesį.
Socialliberalų vadovas taip pat kol
kas nenurodo, ar Naujosios sąjungos
frakcija tikrai trauksis į opoziciją.
„Mums reikia šiek tiek pasižiū
rėti į programą, kaip ji vykdoma, pa
rengti politinę deklaraciją, prieš par
tijos suvažiavimą turėsime tikrai ap
sispręsti", — sakė A. Paulauskas.
Socialliberalų partijos suvažiavimas
rengiamas balandžio 29 d.
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrės Vilijos Blinkevičiutės padėtis
ateityje ir jos galimybės likti minis
trės poste — kol kas neaiškios, sako

premjeras socialdemokratų vadovas
Algirdas Brazauskas.
„Šiandieną pasakyti užtikrintai,
kokia V. Blinkevičiutės padėtis bus
artimiausioje ateityje — vargu ar aš
galiu pasakyti. Nors ji yra gera mi
nistrė, labai gerai dirba ir d a u g metų
dirba toje sistemoje. J i yra ir Seimo
narė, tai darbo turi ir Seime", — sa
kė premjeras A. Brazauskas.
Vėliau ketvirtadienį kalbėda
mas Seime premjeras žurnalistams
sakė, jog V. Blinkevičiūtė galėtų likti
ministrės poste „esant t a m tikroms
aplinkybėms ir sąlygoms".
Neoficialiomis žiniomis V. Blin
kevičiūtė raginama p a s i t r a u k t i iš so
cialliberalų partijos ir tapti socialde
mokratų partijos nare.

* Italijoje vykstančių daugia
d i e n i ų „Giro del Trentino" dvira
t i n i n k ų l e n k t y n i ų antrajame
etape trečiadienį vėl 26-as finišavo
„Amore & Vita-McDonald's" koman
dos narys Dainius Kairelis. Lietuvos
dviratininkas 170 km distancijos fi
niše 4 minutes ir 36 sekundes pra
laimėjo etapo nugalėtojui italui Damiano Cunego. Marius Sabaliauskas
(„Lampre-Fondital") trečiadienį bu
vo 80-as, o D. Kairelio komandos
draugas Drąsutis Stundžia tarp 144
antrajame etape finišavusių dvirati
ninkų liko 131-as.
* S e p t i n t ą vietą Rytų konfe
rencijoje u ž ė m ė į atkrintamąsias
NBA v a r ž y b a s patekusi Dariaus
Songailos Chicago „Bulis" (41 per
galė ir 41 pralaimėjimas) komanda,
trečiadienį paskutiniosiose regulia
riojo sezono rungtynėse namuose

127:106 įveikusi dvyliktąją vietą Ry
tuose užėmusius Tbronto „Raptors"
krepšininkus. Lietuvis nugalėtojų
gretose dėl traumos nežaidė. 24 taš
kus „Bulis" komandai, kuri Rytų
konferencijos ketvirtfinalyje iki ke
turių pergalių žais su Miami „Heat"
komanda, pelnė Ben Gordon.
* NHL W a s h i n g t o n „Capitals" komandos p u o l ė j a s D a i n i u s
Zubrus nusprendė n e ž a i s t i Lie
tuvos rinktinės sudėtyje sekmadie
nį Estijos sostinėje Taline praside
dančiame planetos I pogrupio B gru
pės ledo ritulio čempionate. Dar šią
savaitę ledo ritulininkui t u r ė t ų būti
atlikta kelio operacija. Reguliarųjį
NHL sezoną D. Zubrus užbaigė ka
muojamas stiprių kelio skausmų ir
po paskutiniųjų varžybų antradienį
turėjo priimti neigiamą sprendimą
ne. 7.n;ri;rr.o Lietuvos r.nktineje

Rusijos televizija Albiną įvardijo
kaip Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos darbuotoją. Taip pat buvo
paskelbti G. Targamadze pašnekovų
mobiliųjų telefonų numeriai.
„Lietuvos rytas" trečiadienį pa
skambino Rusijos televizijos pa
skelbtu ir Albinu vadinamo asmens
telefono numeriu, kuriuo atsiliepė
Lietuvos Užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius Albinas Januška.
Pastarasis dienraščio žurnalis
tui sakė, jog paskelbtieji pokalbiai —
Rusijos specialiųjų tarnybų provo
kacija, pirmiausia skirta Rusijos vi
daus vartojimui.
„A. Milinkevič mes remiame, o
rusai aiškina, kad norime užmušti.
Visiškas absurdas. Diena sukeista
su naktimi. Pasikalbame su G. Tar
gamadze. Esame seni pažįstami. Ne
kartą kalbėjomės apie tai, kaip gali
me padėti Baltarusijos opozicijai, bet
ne apie kažkokius A. Milinkevič nu*
žudymo planus. Beje, gruzinai įtarė,
kad Rusijos specialiosios tarnybos
klausosi jų pokalbių", — „Lietuvos
rytui" sakė A. Januška.
Paskelbė sumontuotą
pokalbį
Lietuvos diplomato teigimu, Ru
sijos televizija pateikė pokalbio mon
tažą, kuriame girdėti A. Januškos
balsas, bet sumontuota taip, kad iš
kreipiama visa pokalbio esmė.
Pasak A. Januškos, jokiuose po
kalbiuose su G. Targamadze net juo
kais nebuvo kalbama apie jokias už
sakomąsias žudynes.
„Tokie žodžiai net juokais —
bent jau per mūsų pokalbius — nie
kuomet nebuvo pasakyti. G a r a n 
tuoju 100 procentų. Apie jo seserį gal
ir kalbėjomės, bet ne apie tai, kad
kažkas užmuštų Baltarusijos opozi
cijos vadovą. Rusijos televizija pa
garsino vos kelis mano žodžius, bet
net ir tai — montažas. Mėginama
sudaryti įspūdį, kad aš neva gailiuo
si, jog A. Milinkevič užsiima viešai
siais ryšiais. Tai visiškai nelogiška,
nes mes padedame jam tai daryti.
Galima sakyti, kad mes jį patys rek
lamuojame. Įtariu, kad šia laida, be
kita ko, norėta išgąsdinti A. Milin
kevič. Matyt, siekiama, kad Baltaru
sijos opozicijos vadovas manytų, jog
neva jį išdavė ir net nori nužudyti jo
draugai. Tai — absurdų absurdas",
— tikino A. Januška.
N e t r u k o paaiškėti ir R e n a t o
tapatybė
G. Targamadze jau pareiškė, jog
tokio absurdo neįmanoma net kor
mentuoti. Pasak jo, rusai jį greitai
apkaltins, kad jis rengė net John
Kennedy nužudymą.
Rusijos laidoje minimas Rena
tas, anot A Januškos. l'RM Užsie

nio politikos analizės ir planavimo
departamento patarėjas Renatas
Juška, užsiimantis Baltarusijos
klausimais.
Pasak A. Januškos, dabar aki
vaizdu, kad Rusijos specialiosios tar
nybos įrašinėja pokalbius tarp vals
tybių pareigūnų ir montuoja juos
provokaciniais sumetimais. Todėl,
anot diplomato, reikia pasirūpinti,
kaip Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) garantuotų pokalbių
saugumą.
VSD vadovas Arvydas Pocius
„Lietuvos rytui" teigė, jog VSD turi
reikiamas technines priemones, lei
džiančias garantuoti saugų ryšį tarp
Vilniuje esančių valstybės įstaigų ir
Lietuvos atstovybių užsienyje. Ta
čiau kai kalbama privačiais telefo
nais, pokalbių saugumo užtikrinti
neįmanoma.
Turėtų labiau saugotis
„Pareigūnai turėtų atkreipti dė
mesį į tai, kokiomis ryšių linijomis
naudojasi. Visiems pareigūnams ga
lioja tos pačios naudojimosi slapta
informacija taisyklės. Reikia tiksliai
jų laikytis", — sakė A Pocius.
Komentuodamas minėtąjį įvykį,
VU Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto (TSPMI) dokto
rantas Nerijus Maliukevičius pareiš
kė, jog Lietuvos visuomenė neturėtų
pasiduoti svetimos propagandos vi
rusams, kuriais siekiama sukelti
abejones savo valstybės politika ir
manipuliuoti viešąja nuomone.
„Taip siekiama sukelti abejonę
dėl Lietuvos siekių Baltarusijos at
žvilgiu, bandoma sukelti nepasiti
kėjimą pareigūnais, kurie atsakingi
už šią mūsų valstybės užsienio poli
tikos kryptį", — sako N. Maliukevi
čius.
Pasak jo, abejojančiai visuo
menės daliai visada lengviau įteigti
propagandos autoriams palankų įvy
kių vertinimą, jiems palankias idė
jas bei vertybes, netgi priversti
visuomenę imtis kažkokių veiksmų.
„Tam, kaip mes matome, tinka pa
prasčiausios manipuliavimo techni
kos", — pastebi N. Maliukevičius.
„Užkibo" J. Karosas
Pasak VU TSPMI direktoriaus
Raimundo Lopatos, „paradoksaliau
sia, kad tokį, iš esmės elementarų
kontekstą komentuodami užkibo
aukšto rango Lietuvos politikai".
„Štai Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas Justinas Ka
rosas buvo toks 'atsargus', jog iš es
mės suabejojo, ar kartais Lietuvos
diplomatai nėra žmogžudžiai", —
stebisi R. Lopata.
J. Karosas, žiniasklaidai ko
mentuodamas minėtą Rusijos TV
laidą, sakė „norįs" tikėti, jog tai Ru
sijos provokacija, o jeigu taip nėra,
tai blogai".
Pasak tyrimo „Lietuvos tauta:
būklė ir raidos perspektyvų analizė"
autorių, Lietuvos valstybė nėra pajė
gi užtikrinti savo informacinės erd
vės savarankiškumo, jos pažeidžia
mumą lemia žemas informacinis
technologinis pasirengimas ir apsau
gos lygis, Rusijos informacinė kultū
rinė ekspansija į Lietuvos viešąją
erdvę, menkas visuomenės atsparu
mas informaciniam manipuliavimui.
Tyrėjų nuomone, valstybei bū
tina efektyvi informacinė politika,
pajėgi ginti informacinės erdvės sa
varankiškumą ir atremti kitų šalių
informacinius išpuolius.
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naujienos

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

K. Rovė perkeltas į kitas pareigas

Vietoj K. R o v ė — J. K a p l a n

G. W. B u s h s p a u d ž i a m a s
keisti p a v a l d i n i u s
Trečiadienį atsistatydinimo pra
šymą taip pat įteikė Baltųjų rūmų
sekretorius spaudai Scott McClellan.
Naujasis Baltųjų rūmų persona
lo vadovas J. Bolten, pradėjęs dirbti
praėjusį savaitgalį, jau ėmėsi pert
varkymų, kad sustiprintų amerikie
čių pasitikėjimą G. W. Bush.
Dėl prastų vertinimų pastaro
siomis savaitėmis G. W. Bush yra
spaudžiamas pertvarkyti Baltųjų
rūmų administraciją. Spaudimą jis
patiria net ir iš savo Respublikonų
partijos atstovų.
Pasikeisti turėtų ir kiti darbuo
tojai, tačiau daugiau sprendimų šią
savaitę nesitikima.
Pritarimas G. W. Bush darbui

Kari Rovė
Reuters nuotr.

vos viršija 30 proc. ir yra žemiausias
per visą jo prezidentavimo laikotar
pį. Iš dalies tai lėmė augantis visuo
menės nepasitenkinimas k a r u Ira
ke.
G. W. Bush pastaraisiais mėne
siais iš vienos krizės patenka į kitą,
o respublikonai pradėjo abejoti savo
galimybėmis laimėti lapkričio mėne
sį numatytus kadencijos vidurio rin
kimus.
Pažemintas pareigose?
K. Rovė buvo G. W. Bush politi
nis patarėjas ir „žaibolaidis" nuo de
mokratų kritikos. Prasidėjus a n t r a 
jai G. W. Bush kadencijai, kurios
metu trūko svarbių iniciatyvų pro
greso, įskaitant socialinės sistemos
pertvarkymą, prie jo pareigų prisi
dėjo politikos plėtojimas.
Pasikeitęs darbo pobūdis reiš
kia, kad K. Rovė atlaikė personalo
pertvarkymą, nors ir turės siaures
nes pareigas.
K. Rovė priklauso G. W. Bush
bendražygių iš Texas branduoliui ir
yra prisidėjęs prie jo pergalių rin
kimuose. Jis vis dar tiriamas dėl me
lagingų parodymų, susijusių su 2003
metais į viešumą nutekėjusia CŽV
pareigūnės pavarde.
Demokratų atstovas H o w a r d
Dean sprendimą pakeisti K. Rovė
darbą pavadino pažeminimu parei
gose ir pareiškė, kad G. W. Bush,
užuot keisdamas politiką, užsiima
„vitrinos puošimu".

R. Prodi: abejonių pergale nebeliko
Roma, balandžio 20 d. („ReutersTBNS) — Centro kairiųjų vado
vas Romano Prodi trečiadienio va
karą pareiškė, kad daugiau nebeliko
abejonių dėl jo pergalės Italijos vi
suotiniuose rinkimuose, kai aukš
čiausiasis apeliacinis teismas nus
prendė, kad jis laimėjo ginčijamą
balsavimą.
„Po teismo sprendimo italams
nebeliko abejonių dėl mūsų pergalės.
Dabar mes sieksime suformuoti stip
rią vyriausybę", — sakė R. Prodi.
Nepaisydamas teismo sprendi
mo, ministras pirmininkas Silvio
Berlusconi dar nepripažino savo pra
laimėjimo per balandžio 9 -10 dieno
mis vykusius rinkimus.
Ekonomikos ministras Giulio
Tremonti sakė norintis, kad balsala-

EUROPA
BUKAREŠTAS
Rumunija naktį iš trečiadienio į
ketvirtadienį evakavo šimtus žmo
nių, kai patvinęs Dunojus įveikė
užtvaras ir potvynių siaubiamuose
Balkanuose sukėlė grėsmę d a r dau
giau gyvenviečių. Pietvakariniame
Rumunijos Beketui de Vale mieste
vadovybė pradėjo evakuoti daugiau
kaip tūkstantį gyventojų. Tuo tarpu
gelbėtojai skubėjo sustabdyti potvy
nį.Pastarosiomis dienomis visuose
Balkanuose Dunojaus vandeniui pa
siekus rekordinį lygį per visą šimt
metį, savo namus palikti turėjo apie
7,000 rumunų.

VVashington, DC, balandžio 20
d. (AFP/BNS) — JAV prezidentas
George W. Bush trečiadienį atleido
savo aukščiausią patarėją Kari Rovė
nuo pareigų kuruoti JAV vidaus po
litiką, kad jis galėtų susitelkti į lap
kričio mėnesį vyksiančius šalies va
dovo kadencijos vidurio rinkimus ir
padėtų respublikonams išlaikyti
Kongreso kontrolę.

Rūpintis vidaus politika prezi
dentas, kaip ir buvo minima, pati
kėjo Joel Kaplan, kuris naująsias
pareigas iš K. Rovė perims kaip per
sonalo vadovo pavaduotojas politi
kos klausimais.
„Joel Kaplan yra didelio talento,
intelekto ir patirties žmogus, kuris
gerai išmano politiką ir biudžeto
procesus", — pažymėjo prezidentas
savo pranešime.
„Jis yra gerbiamas kabinete bei
Baltuosiuose rūmuose ir padės man
ir personalo vadovui Josh Bolten
plėtoti politiką, kuri atitinka mūsų
tautos prioritetus ir poreikius", —
priduriama jame.
J. Kaplan nuo 2003 metų tarna
vo prezidentui kaip Vadybos ir biu
džeto biuro vicedirektorius. Anks
čiau jis yra ėjęs prezidento personalo
vadovo biuro specialaus padėjėjo pa
reigas.

dintą trečiadienį, įtrauktos tik 558
buvusių ir dabartinių kalinių, įtaria
mų sąsajomis su terorizmu, pavar
dės, kurių statusą nagrinėjo specia
lusis tribunolas 2004-2005 metais.
Pentagon pateiktais duomenimis,
dauguma Guantanamo kalinių —
Saudo Arabijos bei Afganistano pi
liečiai.

pių tikrinimas tęstųsi toliau.
Kalbėdamas per televiziją ne
trukus po to, kai Italijos aukščiau
siasis teismas patvirtino išanksti
nius rezultatus, rodančius, kad rin
kimus laimėjo R. Prodi, G. Tremonti
sakė, jog balsalapius reikia „tikrinti
toliau", kad centro dešinieji galėtų
pripažinti savo pralaimėjimą.
Paklaustas, ar tai reiškia, kad
centro dešinieji vis tiek nepripažįsta
R. Prodi pergalės, ekonomikos mi
nistras atsakė: „Taip, teisingai".
S. Berlusconi partijos „Forza
Italia" nacionalinis koordinatorius
Sandro Bondi pažymėjo, kad trinman
apsiribojo „ginčijamais balsais, ta
čiau paliko nuošalėje daugiau kaip
milijoną negaliojančiais paskelbto,
biuletenių".

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor
Juščenko ketvirtadienį
paskyrė
Aukščiausios Rados deputatą, ban
kininką Leonid Cernoveckij Kijevo
miesto valstybinės administracijos
pirmininku. Šios pareigos atitinka
mero postą. Kitu savo įsaku V. Juš
čenko atleido iš Kijevo miesto vals
tybinės administracijos vadovo pa
reigų Oleksandr Omelčenko, kuris šį
postą užėmė pastaruosius dešimt
metų. Kovo mėnesį vykusiuose ša
lies sostinės rinkimuose L. Cerno
veckij didele persvara įveikė savo
pagrindinius varžovus — O. Omel
čenko ir buvusį pasaulio bokso čem
pioną Vitalij Kličko.

JAV
WASHINGTON, DC
Pentagon trečiadienį pirmą kar
tą paskelbė specialiojo kalėjimo, ku
ris veikia JAV karinių oro pajėgų ba
zėje Guantanamo, kalinių sąrašą. Si
informacija Pentagon svetainėje bu
vo paskelbta po to, kai teismas pa
tenkino naujienų agentūros „Asso
ciated Press" ieškinį, pateikta re
miantis Informacijos laisvės aktu.
Agentūra kreipėsi pagalbos į teismą,
pažymėjusi, kad „visuomenę labai
domina" visa informacija apie Guan
tanamo kalinius. Į sąrašą, išspaus-
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RUSIJA
MASKVA
NATO jungtinių ginkluotųjų pa
jėgų Europoje vyriausiasis vadas ge
nerolas J a m e s Jonės pareiškė, kad
NATO Irano branduolinės progra
mos nelaiko karine problema. „NA
TO požiūriu, ši problema nėra kari
nė", — sakė jis trečiadienį po Mask
voje įvykusių derybų su Rusijos ge
neralinio štabo viršininku armijos
generolu Jurij Balujevskij. Pasak
NATO generolo, „visos problemos,
susijusios su Iranu, sprendžiamos
tarpvalstybiniu lygiu, ir kiekvienos
šalies atskirai".

P. AMERIKA
CARACAS
Jeigu JAV įsiverš į Venesuelą,
„mums teks susprogdinti visus naf
tos gręžinius šalyje", trečiadienį pa
reiškė Venesuelos prezidentas Hugo
Chavez. J i s pagrasino imtis šios
priemonės, kad Amerikos kompani
jos negalėtų užgrobti verslovių, ku
riose yra daug naftos. Kalbėdamas
per Paragvajaus, Bolivijos, Venesue
los ir Urugvajaus vadovų susitiki
mą, H. Chavez teigė, kad JAV norė
tų kontroliuoti naftos ir dujų gavybą
jo šalyje. Pasak jo, į Iraką amerikie
čiai įsiveržė taip pat „siekdami už
grobti Irako naftos versloves", o ne
dėl to, kad ten galėjo būti masinio
naikinimo ginklų.

AZIJA
DELHI
Siaurės rytinėje Asamo valstijo
je ketvirtadienį į upę nusiritus auto
busui, kuriuo važiavo vestuvių daly
viai, žuvo mažiausiai 47 žmonės.
Dauguma aukų nuskendo, teigė pa
reigūnai, pridūrę, kad autobusas ve
žė daugiau kaip 70 žmonių, tarp jų
daug moterų ir vaikų.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Kroviniu gabenimas
laivu \ visas pasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
ektuvu i visas pasaulio šalis.
Air Freighi
Automobiliu pirkimas bei
Įsiusimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Smatt Packaaes

Trucking

J

Smulkiu siuntirvu S'untimas bei
pastatymas i namus Lietuvoje Latvijoje
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukra^-oje
8801 78th Ave Bridgevitw, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1 800 775-7363
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ATIDARYTAS PIRMASIS |AV
LAISVĖS MUZIEJUS
MONIKA BONČKUTĖ
Balandžio 11 d. Čikagoje duris
atvėrė pirmasis ir kol kas vienintelis
Laisvės muziejus („Freedom Museum") Jungtinėse Valstijose. Dau
giau kaip 10 mln. kainavusi projektą
finansavo nepriklausoma organizaci
j a — „McCormick Tribūne Foun
dation", turinti nemažą dalį įmonės
„Tribūne Co." akcijų (pastaroji yra
dienraščio „Chicago Tribūne" sa
vininkė).
10,000 kvadratinių pėdų dydžio
muziejaus patalpos įrengtos gerai
žinomame istorinio pastato statusą
-turinčiame Tribūne Tower (445 N.
Michigan Avenue). Pasak muziejaus
direktoriaus Davė Anderson, svars
tydami muziejaus idėją ir planuoda
mi būsimąsias ekspozicijas muzie
jaus tarybos nariai rimtai pasvėrė
faktą, kad maždaug pusė ameri
kiečių gali lengvai išvardinti visus
populiaraus animacinio serialo „The
Simpsons" veikėjus, tačiau tik 28
proc. JAV gyventojų gali pasakyti
daugiau nei dvi Pirmuoju Konsti
tucijos straipsnis įtvirtintas Ame
rikiečių piliečių laisves.
Taigi naujojo muziejaus kūrėjai
pasiryžo šiuolaikiškai pristatyti lais
vės sampratą JAV Konstitucijos Pir
mojo straipsnio šviesoje. Kaip žinia,
Konstitucijoje (tvirtintos penkios
pagrindinės laisvės: žodžio, religijos,
spaudos, susirinkimų bei teisė val
džiai skųstis dėl neteisėto elgesio.
Kuriant muziejaus idėją buvo
dedama daug pastangų, kad jis ne
būtų nuobodus ar perdėm patrio
tiškas bei moralizuojantis. Pagrin
dinė laisvės muziejaus kūrėjų mintis
buvo suteikti lankytojams galimybę
praktiškai suvokti, kad laisvė nėra
savaiminė duotybė, be to, kad laisvės
ribos yra kintantis ir opus, nuolat
žmonijai iškylantis, klausimas. Mo
derniuose kompiuterių ekranuose
lankytojams siūloma susipažinus su
tam tikra problema, mėginti ją
išspręsti, nubrėžiant laisvės ribas.
Tuomet galima savo atsakymus

palyginti su kitų žmonių mintimis
bei šiuo metu galiojančiais įstaty
mais ir praktiškai įsitikinti, koks
sudėtingas yra laisvės klausimas,
tačiau tuo pat metu — kokia didelė
vertybė yra turėti religijos, žodžio,
spaudos ir kitas laisves.
Centrinis muziejaus eksponatas
— dviejų menininkų iš San Diego —
Peter Bernheim bei Amy Larimer —
sukurta
milžiniška
skulptūra,
pavadinta „12151791". Skaičiai sim
bolizuoja datą, kada buvo priimta
pagrindines laisves garantuojanti
JAV Konstitucijos pataisa. Skulp
tūrą sudaro 800 nerūdijančio metalo
plokščių, kuriose — žmonių mintys
apie laisvę, pasakytos nuo minėtojo
Konstitucijos straipsnio patvirtini
mo iki šių dienų.
Nuolatinę ekspoziciją sudaro
kelios tematiškai sugrupuotos dalys.
Parodos dalyje, pavadintoje „Laisvės
ištakos" dokumentų, video bei
audioeksponatų pavidalais išdės
toma laisvės sampratos raida JAV,
supažindinama su žmonėmis, kurie
labiausiai nusipelnė, kad žmogaus
teisės bei laisvės būtų gerbiamos
Amerikoje. Antrojoje muziejaus eks
pozicijos dalyje pateikiama konkre
čiai su Pirmuoju Konstitucijos
straipsniu susijusi medžiaga. Kitose
parodos dalyse, iš kurių nemažai yra
interaktyvaus pobūdžio, analizuoja
ma šiuolaikinė laisvės samprata
pasaulyje, trumpai supažindinama,
kaip skirtingai žmonės išreiškia savo
teises į laisvę.
Laisvės muziejaus
įkūrėjai
neslepia, kad jie labiausiai orientuo
jasi į vidurinės mokyklos mokslei
vius. Jie skatinami suformuoti grupę
ir atvykti drauge su savo mokytojais.
Tokias grupes į muziejų žadama
įleisti nemokamai. Visiems kitiems
pavieniams lankytojams, kuriems
daugiau nei penkeri metai, taikomas
penkių dolerių mokestis.
Vis dėlto muziejaus vadovas D.
Anderson pabrėžia, jog Laisvės
muziejaus ekspozicija yra pakanka
mai sudėtinga ir intriguojanti, kad

turėtų sudominti ir nemažai suau
gusiųjų.
Viena iš muziejaus patalpų skir
ta keičiamoms specialios tematikos
ekspozicijoms, susijusioms su laisvės
problemomis. Pirmoji tokia paroda

bus atidaryta šių metų Memorial
Day savaitgalį. Ji bus skirta JAV
vėliavos simbolinei reikšmei šalies
kultūroje bei politikoje ir įvairioms
laisvės apraiškoms, susijusioms su
JAV vėliava.
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Ištieskite vaikui savo ranką ir
duokite jam šeimą visam laikui
Įvaikinkite vaiką iš Lietuvos

www.ourchildrenshomestead.org

NEKILNOJAMASIS TURTAS

SIŪLO DARBĄ

GREIT PARDUODA

Experienced CNA or H o m e Health
Aide needed. Mušt have valid p r o o f
t o vvork in t h e United States.
Mušt speak Engiish & d r i v i n g a plūs.
Come & g o or five-in. Also need exp.
Baby/child care vvorkers.
Call VVilIie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5

First Landmark Realty

Skambinkite šiandieną
sužinoti kaip...

OUR CHILDREN'S HOMESTEAD
387 Shuman Blvd. Suite 335 W
Naperville, IL 60563
630-369-0004 (tel.) 630-369-0085 (faksas)

Tribūne Tovver, kur įsikūrė „Laisv

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

RIMAS
STANKUS
OUfcCHiU>«fV$

HOME
STEAD
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PASLAUGOS

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

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION O F CHICAGO
£ •»•• T t U — * ^

LEKOER

Patarnaujant

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

i
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Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapoiis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Aukse S. Kane.
Viima Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th S t ,
Evergreen Park, I L 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

telblmu
tel.

skyriaus

1 773 5859SOO
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Įvairios sporto žinios
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VEL EUROPOS ČEMPIONATO
SIDABRAS
Lietuvos šokėjai Arūnas Bižokas
ir Edita Daniūtė trečią kartą iš eilės
tapo Europos vicečempionais. Ispa
nijoje vykusiame Senojo žemyno
klasikinių sportinių šokių čempio
nate Kauno „Sūkurio" pora nusileido
tik nuolatiniams savo varžovams
italams Domenico Soale ir Gioia
Carasoli.
Bronza atiteko Vokietijos atsto
vams Sascha Karabey/Natascha Ka-

rabey. Trenerių Jūratės ir Česlovo
Norvaišų auklėtiniai, A. Bižokas ir
E. Daniūtė 2000, 2002 ir 2003 metų
Europos pirmenybėse pelnė bronzos
medalius. Lietuvos vicečempionai
Donatas Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė pateko į pusfinalį ir užėmė
dvyliktąją vietą.
Čempionate dalyvavo 55 poros iš
30 šalių. Šokėjus vertino ir Lietuvos
teisėja Daiva Dackevičienė. ELTA

KAUNE BAIGĖSI PASAULIO
DZIUDO TAURĖ
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno
sporto halėje baigėsi dvi dienas
trukusios Pasaulio taurės dziudo
jaunimo (iki 20 m.) varžybos, kuriose
triumfavo lietuvių sportininkai. Per
dvi varžybų dienas buvo išdalinta 14
medalių komplektų, iš kurių 26 (4
aukso, 7 sidabro, 15 bronzos) atiteko
Lietuvos sportininkams.
Velykų diena Lietuvos sporti
ninkams buvo itin sėkminga: sekma
dienį aukso medalius prestižinėse
Pasaulio taurės varžybose iškovojo 3
sportininkai iš Lietuvos: kauniečiai
Karolis Bauža (90 kg) ir Lorena
Rimavičiūtė (+78 kg) bei panevėžietė
Skaistė Marcinkevičiūtė. Itin atkak
lios kovos vyko tarp merginų svorio
kategorijoje iki 70 kg, kur kaunietė
Raimonda Gedutytė po pratęsimo
0:5 nusileido Camillar Soder iš
Švedijos. Antrus metus iš eilės finale
ant tatamio Kaune susitiko vilnietis
Radvilas Matukas ir Aleksandr Marmeliuk iš Estijos. Nors pernai trium
favo R. Matukas, šiais metais čem
pionu tapo estas.

KARDOLOGAS-Š1FOES UGOS

Illinois Pain institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300

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

Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. 773-229-9965

Pirmąją varžybų dieną daugiau
sia medalių, 13, taip pat iškovojo
Lietuvos sportininkai (1 aukso, 3
sidabro, 9 bronzos). Šeštadienio
vakarą po itin atkaklios kovos vie
nintelį aukso medalį iškovojo spor
tininkė iš Elektrėnų — Jurgita Kai
rytė (63 kg). Latvijos, Estijos, Suo
mijos ir Švedijos sportininkai namo
išsivežė po du aukso medalius.
Pasaulio taurės jaunimo dziudo
varžybos Kaune dalyvavo 168 spor
tininkai iš Airijos, Armėnijos, Esti
jos, Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Šve
dijos. Po varžybų Kaune kas savaitę
vyks panašios varžybos Estijoje, Ru
sijoje, Ukrainoje, Austrijoje, Portuga
lijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Švedi
joje, kurias vainikuos Pasaulio jau
nimo dziudo čempionatas, vyksiantis
Doininikos Respublikoje šių metų spa
lio 12-15 dienomis. Rugsėjo pradžio
je, jaunųjų dziudo sportininkų lau
kia Europos dziudo jaunimo čempio
natas, kuriame Lietuvos komandos
nariai galės išbandyti jėgas prieš
Pasaulio čempionatą.
Elta

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys darais už pnenamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai aiba lietuviškai.

Akių ligų specialistai

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. Washington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
. ' : :v; : .;-: : : : : ; : : : : ; ; xv; : : : : : : ; :^: ; :r: ; > , :v' : ::;;: : :•. : : : ; : ;:;->' ,':*:'•'

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

::.::-:':':^:';:x'<>>:::

DRAUGAS" Informuoja, „DRAUGAS" formuoja;
r t*DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis;
** DRAUGAS" lietuvybės švyturys hr sargas!
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"!
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D. ŽILIŪTE NUSILEIDO
TIK PASAULIO ČEMPIONEI
Aštuntosiose moterų dviračių
lenktynėse „Trofeo Alfredo Binda"
(94 km) Italijoje lietuvė Diana Ži
liūtė, atstovaujanti Italijos koman
dai „Safi-Pasta Zara-Manhattan",
užėmė antrąją vietą.
29 metų Lietuvos dviratininkė
finišo sprinte nusileido tik pasaulio

čempionei vokietei Regina Schleicher, „Nuernberger". Trečia finišavo
italė Katia Longhin, „Top GirlsFassa Bortolo", ketvirta — kita italė
Luise Samanini, „Safi-Pasta ZaraManhattan", o penkta — kita lietuvė
Modesta Vžesniauskaitė (FRW).
ELTA

ŠALFASS praneša

2006 m.
ŠALFASS-GOS
JAUNUČIŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
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Akimirka iš Radvilos Matuko ir Aleksandr Marmeliuk imtynių.

ELTA nuotr.

GERIAUSIAS VOKIETIJOS
BUNDESLYGOS TRENERIS
Bremerhafen „Eisbaren" krep
šinio komandos vyriausiasis treneris
Šarūnas Sakalauskas išrinktas ge
riausiu Vokietijos bundeslygos čem
pionato reguliariojo sezono treneriu.
Aukščiausiosios lygos debiutante
„Eisbaren" komanda reguliariajame
sezone užėmė ketvirtąją vietą.
Krepšinio specialisto iš Lietuvos
vadovaujama komanda, kuriai prik
lauso Evaldas Jocys, Dainius Mi
liūnas ir Audrius Maneikis, iš 30

rungtynių laimėjo 19.
Š. Sakalauskas surinko 93 balus
ir antroje vietoje likusį Bramberg
GHP trenerį Dirk Bauermann
aplenkė 15 balų. Trečias liko Ber
lyno „Alba" treneris Henrik Roedl.
gavęs 27 balus.
Naudingiausiu reguliariojo se
zono žaidėju išrinktas „Alba" vidurio
puolėjas serbas Jovo Stanojevič.
ELTA

Papildydami ankstesnį prane sporto klubai bei kiti vienetai, atli
šimą, skelbiame, kad 2006 m. Š. kę 2006 m. metinę registraciją
Amerikos Lietuvių jaunučių krep ŠALFASS-je. Žaidėjai turi būti
šinio pirmenybės vyks gegužės 27 ir lietuvių kilmės ir registruoti 2006 m.
28 d. Toronto, Ont, Kanadoje. ŠALFASS-je.
ŠALFASS-gos visuotinio suvažiavi
Galutinė komandų ir žaidėjų
mo nutarimu ir centro valdybos pa registracija privalo būti atlikta kar
vedimu, pirmenybes vykdo Toronto tu su mokesčiais iki š.m. gegužės
Prisikėlimo parapijos sporto klubas 1 d., šiuo adresu: „Aušra" Sports
„Aušra".
Club, c/o Larry Hurst, pirmenybių
Pagal balandžio 20 d. užsibaigu vadovas, 3509 Wagondust Road,
sios išankstinės registracijos duome Mississauga, ONT, L4Y 3M1,
nis, žaidynėse numato dalyvauti 34 Canada; tel. 416-922-3449; e-pašto
komandos iš 6 sporto klubų, tačiau adresas: info@ausra.net
„Aušra" Sports Club website:
dar ne visi klubai atsiliepė.
Varžybos vyks berniukams ir
wwiv.ausra.net
mergaitėms atskirai tik B (1990Papildomas ryšys: Raimondas
1991 m. gimimo), C (1992-1993 m.) Paškauskas, PPSK „Aušros" pirmi
ir D (1994-1995) klasėse, tačiau E ninkas, tel. 416-604-9261; e-paštas:
(1996-1997) ir F „molekulių" (1998 rpask@sympatico.ea
m. gim. ir jaunesnių) klasių koman
Daugiau informacijų
gauna
dos bus mišrios.
sporto klubai. Po galutinės regis
Jaunesnių klasių žaidėjams pa tracijos bus paskelbta tiksli varžybų
prastai yra leidžiama žaisti kartu ir programa, tvarkaraščiai ir kitos
vyresnėse klasėse, kiek aplinkybės smulkmenos. Visais žaidynių rei
leidžia. Mergaitės gali žaisti ber kalais kreipkitės į Larry Hurst bei
niukų komandose, tačiau ne atvirkš skaitykite website: wwrw.ausra.net
čiai.
ŠALFASS centro valdyba
Dalyvauti kviečiami visi lietuvių
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KAIP S Ė K M I N G A I P A D A R Y T I
VERSLĄ
James Liautaud šių metų ba
landžio 26 dieną tradiciniame Lie
tuvių Verslo Tarybos susirinkime vakarienėje, kuri įvyks Willowbrook
Ballroom, 8900 Archer Avenue,
Willow Springs, skaitys paskaitą
„Kaip sėkmingai padaryti verslą".
- Kas yra James Liautaud? paklausėme keletos Čikagos lietuvių
verslininkų.
- Multimilijonierius, vedęs lietu
vaitę Gražiną, jo sūnus Jimmy John
Liautaud turi restoranų tinklą
„Jimmy John's Gourmet Sandwiches" ir neseniai atidarė 300-ąjį
restoraną, - tarsi turbūt viskas, ką
mes išgirdome.
Išgirdus žodį „Multimilijonie
rius", žmonių reakcija yra dvejopa:
vieni tuoj ima svarstyti, kaip iš
prašyti pinigų vienam ar kitam tiks
lui, kiti pradeda klausinėti, kaip
pradėti verslą, kokį verslą ir kaip tą
verslą plėtoti, vystyti.
Deja, pateikti paruoštą receptą
ne visada lengva ar įmanoma.
Kiekvienas turi nutarti, ką jis mėgs
ta ir kam jis tinka. Kelias į verslą,
ypač pradžioje, yra gana akmenuo
tas. Tikėtis galima ir kilimų,. ir
kritimų.. Nelengvas buvo ir J.
Liautaud kelias į viršūnę. James
Liautaud yra vienas sėkmingiausių
verslininkų, kuriuos aš pažįstu.
Jaunas inžinierius, sukūrė plast
masę su metalu sujungiantį procesą
ir kaip pagamintas detales naudoti
elektronikos pramonėje. 1968 metais
Elgin miestelyje jis įsteigė „Capsonic" korporaciją, kur galėjo pri
taikyti savo išradimą. Kompanija
greitai augo. Jau 1970 metais jis per
sikėlė į didesnį pastatą. Ten jau
dirbo 40 darbininkų. 90-aisiais „Cap
sonic" išaugo iš elektronikos pra
monės rėmų, ir pradėjo dalimis
aprūpinti automobilių, kompiuterių
ir telekomunikacijų pramonės ša
kas. Tada jo pajamos jau siekė 40
milijonų per metus. Vėliau kompani
ja pakeitė pavadinimą, tapo „Capsonic group", prisijungdama keletą
pavaldžių atšakų. James Liautaud

iki šiol yra kompanijos savininkas,
kompanija iki šiol veikia tame pa
čiame Elgin miestelyje, taip pat turi
savo gamyklas Michigan bei Mek
sikoje. „Capsonic Group" šiuo metu
dirba apie 200 žmonių, o pajamos
siekia apie 60 milijonų dolerių per
metus.
Iš pradžių ne viskas sklandžiai
klojosi. 1970-aisiais Jim manė, kad
viskas baigta: „Capsonic" prarado
gamyklos ir finansų vadybininkus.
Tačiau tai dar ne viskas - kompani
ja visiškai neturėjo pinigų. Reikalai
ėjo blogyn. Netrukus Jim pasiekė
žinia, kad mirė ilgą laiką jį rėmęs
bankininkas. Liautaud perėjo į nau
ją banką, bet naujiesiems banki
ninkams nepatiko, ką jie pamatė
„Capsonic". Atrodė, kad verslas
bankrutuoja.
Jim išmoko vertinti ryšius, ste
bėdamas, kaip jo penki dėdės „vedė
savo verslus", sutelkė įvairias gali
mybes, laiką ir pinigus. Jis nutarė
pasukti tuo pačiu keliu. Draugai ir
giminės surinko 100,000 dol., tačiau
jų vis tiek nepakako. Vienintelis ke
lias išsikapstyti iš gilios duobės buvo
suprasti problemą, kodėl verslas
atsidūrė tokioje kritiškoje būklėje.
Liautaud pradėjo tikrinti kiekvieną
savo žingsnį. Pirmiausia jis kreipėsi
pagalbos į ekspertus - korporacijų
patyrusių prezidentų grupę - ir
paprašė susitikti su juo kas savaitę,
padėti rasti išeitį ir pasukti „Cap
sonic" 180 laipsnių kampu. Žinovų
nepakako. Pirmiausia Jim reikėjo
pačiam išsiaiškinti, ką daryti. Jis
dirbo 128 valandas per savaitę.
Liautaud nesirengė pasiduoti. Pa
mažu jis suprato, kad vienintelis
žmogus, atsakingas dėl kompanijos
nuosmukio, buvo jis pats, nes nepa
kankamai dėmesio skyrė savo vers
lui. Šis atradimas atėjo po labai
savikritiškos savianalizės. Nors ir
nemaloni išvada, tačiau ji buvo es
minė, vedanti į tikrą vadovavimą.
- Prasti vadovai nemano, - sako
Jim, - kad jie patys gali būti proble
ma, jie visada teigs, kad kaltas

Čikagos lituanistinėje mokykloje mokosi per 300 mokinių nuo 3 me
tuku iki 16 metu. Mokiniai ne tik mokosi lietuvių kalbos, literatūros, Lie
tuvos istorijos, geografijos, bet ir lietuvišku dainų, šokiu. Susipažįsta su
lietuvių tautodailės pagrindais. Mokykloje vyksta daug renginių, mūsų
mokyklos mokiniai dalyvavo Šokiu šventėje, o šiemet mokyklos choras
dalyvaus Dainų šventėje.
Balandžio 29 d , šeštadienį, 9 vai r. prasidės naujų mokinių registra
cija 2006 2007 m m Mokykla įsikūrusi jaunimo centre, 5620 S. G a r e
mont Ave Chicago !L 60636 Kviečiame atvykti. Tel pasiteiravimui:
630 832-6331 (Jūratė Dovilienė): 708 349 4768 (Laima Apanavičienė).
!»o\. įiėv Ruscitti nuotraukoje pamoka pačiu mažiausiųjų mūsų auk
lėtiniu klasėje. .,Gintarinio obuoliuko" laureatė mokytoja Silvija Eglynaitė pasakoja mokinukams apie Velykų švente.
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Gražina ir James Liautaud.

kažkas kitas.
Kadangi tuo metu Jim negalėjo
pakeisti aplinkybių, jis nutarė visų
pirma pakeisti save ir paimti „Cap
sonic" kontrolę į savo rankas. Jim
pradėjo ekskursijas po „Capsonic",
bandydamas suprasti, kas iš tikrųjų
vyksta įmonėje, studijavo buhalteri
jos knygas, inventorių, susipažino su
darbuotojų sąrašais. Gana greit jis
priėjo išvados, kad kompanija su
kaupusi didelį kiekį aukštos kokybės
plastmasės. Pinigai buvo įšaldyti
inventoriuje, o tuo tarpu šalyje trūko
plastmasės. Jim veikė nedelsdamas.
Jis įtikino vieną iš išėjusių į pensiją
supirkimo vadybininkų parduoti
inventoriaus perteklių ir pasidalinti
pelną. Vadybininkas sutiko. Po to
Liautaud pradėjo kalbėti su darbuo
tojais, atleisdamas tuos, kurie nebu
vo naudingi įmonei. Toliau Jim baigė
sutrumpintą buhalterijos kursą ir
padarė išvadą, kad ne visi jo klientai
buvo pelningi. Prisiimdamas didžiu
lę riziką, jis padvigubino „Capsonic"'
produkcijos kainas, vildamasis, kad
su juo gal liks bent jo didžiausi
klientai. Liko visi. Po trijų savaičių
verslas „pradėjo nešti pelną. Po trijų
mėnesių Jim gražino pinigus ban
kui. Nuo to laiko „Capsonic" yra pel
ninga kompanija.
Dabar Liautaud koncentruojasi į
tai, ką jis žino, ieškodamas talentų,
kurie jį papildo. Kaip Jim sako, jis
pradeda projektą, palikdamas kitiems
kasdienines detales. Jis labai atsar
giai renkasi žmonės, ieškodamas
puikių vadybininkų, kurie galėtų
tęsti Jim projektų įgyvendinimus.
- Jim labai daug dirba, - sako jo
ilgametė sekretorė ir pagalbininkė
Chris Johnson. - Jis pradeda, man
skambinti 7:30 vai. iš ryto ir baigia
apie 10-11 valandą vakare.
Pradėdamas naują projektą,
Liautaud pirmiausia atlieka savo
namų darbus. Jis studijuoja rinką,
jos kryptį, naujas idėjas apmąsto ga
limus neigiamus aspektus. Pasitikė
jimas savimi padėjo jam nugalėti
visas kliūtis. Jis, iš niekur nesiskolindamas, atidarė daugiau naujų
verslų, kurių bendra apyvarta siekia
90 milijonų dolerių. Liautaud padėjo
įsteigti dvi draudimo kompanijas,
kurių metinės pajamos siekia 45
milijonus dolerių. Jis įkūrė inves\ r .rr.u firmą, kurios turtas siekia 15
milijonų dolerių. Jim turi 65 JAV

patentus, yra laimėjęs daugybę įvai
riausių apdovanojimų. Neseniai
Gražina ir Jim Liautaud bei jų sū
nus Jimmy John Liautaud paaukojo
penkis milijonus dolerių Liautaud
aukštajai biznio mokyklai (Liautaud
Graduate School of Business) prie
University of Illinois įkurti.
Aš asmeniškai susipažinau su
Gražina ir Jim jų namuose, kur kas
met rengiami labdaros vakarai
surinkti lėšoms labdaringai vaikų
organizacijai „Viltis" remti. „Viltis"
globoja Lietuvos vaikus su ortopedi
nėmis negaliomis. Gražina yra
„Vilties" prezidentė.
- Pirmiausia, - sako Jim, - turi
būti žmogumi, savyje priimti tik
tikrąsias vertybes. Tai didžiulė atsa
komybė - nuolat analizuoti save,
rasti savyje tai, kas geriausia, su
vokti, kaip tos vertybės gali būti pa
naudotos, kad duotų didžiausią
naudą.
Kalbantis su Jim, pirmiausia
stebina jo paprastumas. Atsimenu,
kai prieš septynerius metus kūrėme
Lietuvių verslo tarybą, net keletą
kartų skambinau jam, klausdama
įvairiausių patarimų. Būdamas la
bai užsiėmęs, jis rasdavo laiko be
sikuriančiai organizacijai.
Liautaud turi daug draugų, uži
mančių labai aukštas pareigas. Tarp
jų ir Lietuvos Respublikos preziden
tas V. Adamkus. Ir vis dėlto, atsi
menu, Jim net 4 valandas diskutavo
apie investavimo į Lietuvą galimy
bes su manimi, dar tik pradedančia
versti sunkią verslo vagą. Nejaučiau
nelygybės. Jis kalbėjosi su manimi
paprastai, atvirai, neslėpdamas savo
nuomonės, tvirtai pagrįsdamas savo
pažiūras. Jim mokėjo išklausyti ir su
pagarba žiūrėti į kito nuomonę.
Nebuvo pamokamo tono.
Pakvietus pasisakyti Lietuvių
verslo tarybos susirinkime-, James
Liautaud mielai sutiko. Manau, kad
šis susitikimas turėtų būti naudin
gas daugeliui - tiems, kurie turi
verslą, ar tiems kas planuoja jį
pradėti, studentams ir be abejonės
tiems, kam įdomu susitikti su ne
eiliniu žmogumi - verslininku, išra
dėju, mokslo ir meno rėmėju. Susi
tikimo metu galėsite pateikti Jim
klausimų, betarpiškai su juo pasi
kalbėti. "Tai iš tiesų reta galimybe.
Nepraleiskite jos.
Anjjf-le Kavakionr
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GEDIMINAS BISKIS
LIETUVIU FONDAS /MJTHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127thStreet • Lemeni, IL60439«(630) 257-1616

Fax (63fl) 257-1B47

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
2006 m. sausio, v a s a r i o , k o v o m ė n .
Sutrumpinimai: atm. jn. — atminimo įnašas, v a r d . įn. — vardi
nis įnašas, prog. įn. — proginis įnašas; pavardė po dvitaškio —
aukotojas, suma po pavarde skliausteliuose — viso įnešta į LF.
2006 m. sausio mėn.
2x$10
1 x $25
3 x $50
7 x $100

1 x $150
2 x $200
1 x $250

1 x $300
lx$500
I š viso:

Krokytė, Genovaitė Ramunė, PA ($110); Tumasonis,
Helen,NY($10).
Stankaitis, dr. Jonas, OH ($1,265).
Grigas, Karolis, IL ($50); Kleinaitis, J u o z a s ir Aldona,
TN ($50); Neverauskas, Benediktas ir Vita, MI ($650).
Bernardo Brazdžionio fondas: Western Asset —
Matching Gift ($6,690); Česonis, Rimas ir Roma, NY
($200); Čižinauskas, Elena, IL ($1,000); Druseikis,
Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas
($4,825); Jatulis, Izidorius atm. įn.: J a t u l i s , Mindau
gas, NY ($1,500); Kazlauskas, Kazys ir Teresė, IL
($500); Paškus, Raymond, IL ($2,400).
Lenkauskas, dr. Edmundas atm. įn.: Peterienė, Ilona,
CA; Stempužienė, Aldona, OH.
JAV LB Daytona Beach apylinkė ($900); JAV LB East
St. Louis apylinkė ($3,300).
Aukštuolis, Mečys atm. įn.: Mickus, T a d a s ir Meilė;
Mickus, Stasys ir Ilona; Mickus, Andrius ir Sharon;
Mickus Vytas ir Toni; Mickevičienė, Lina; Ward,
Gražina ir Jerry ($250).
Udrys, Vincentas — TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
XXX —($10,130)
$2,495.00

2006 vasario m ė n .
lx$50
4 x $100

I š viso::

Surdyk, Teresa, IL ($185).
Bičkienė, Alina, IL ($100); Lenkauskas, dr. Edmundas
atm. įn.: Šmulkštienė, Aldona, IL; XXX, ($100); XXX
($100)..
$450

2006 m. kovo mėn.
1 x $5
2 x $10

Skrycki, Julia A , MI ($5).
Conway, Stephen ir Sigilė, MI ($10); Jonaitis, John,
FL ($30).
1 x $20
Bagdonas, Arvydas, IL ($20).
1 x $30
Lastienė, Sofija, MI ($250).
5 x $50
Kiliulis, Česlovas, MA ($550); Lukas Andrius, MI
($150); Lukas, Juozas ir Barbara ($1,500); Niemi, Robert ir Rima, MI ($75); Palunas-Morber, Monika, OH
($50.
1 x $60
Kasauskas, Jonas, N J ($100).
1 x $75
Radzevičienė, dr. Snieguolė, IN ($75).
16 x $100 Anužis Marius prog. įn.: Anužis Saulius, MI ($100);
Anužis, Vytis prog. įn.: Anužis, Saulius, MI ($100);
Anužis Saulius ir Lina, MI ($1,100; Asadauskas Svajus, IL ($100); Blanford, Salomėja, WY ($120); Blumenfeld-Oželis, dr. Sofija, MD ($1,200); Brazys, Vid
mantas ir Nijolė, MI ($100); Giedraitis, Kastytis ir
Rita, MI ($310); Lenkauskas, dr. E d m u n d a s atm. įn.:
Vaišnys, Rimas ir Elona, CT; Mažosios Lietuvos lietu
vių draugija ($400); Poškus dr. Balys a t m . įn. ir Ge
nys, Petras ir Wilhelmina atm. įn.: Poškus, Teresa,
TX ($100); Puškorienė, Marytė, OH ($2,200); Reikenis,
Richardas ir Živilė, MD ($1,300); Strikas, Algis ir Vio
leta, IL ($100); Udrys, N a r i m a n t a s V. ir J a n i n a , MI
($200); XXX ($100).
1 x $125 Binder, Walter ir Rima, IN ($375).
1 x $145 Kašubą, Antanas ir Angelė atm. įn.: Binder, Rima, IN
($7,700).
1 x $250 „Gustonių Sodžius" — Kriaučiūnienė, Rožė atm. įn.:
Kriaučiūnas, dr. Romualdas, MI f$l,990).
2 x $ 3 0 0 Gudauskas, Kazys, MD ($300); Petraitis, Petras atm.
įn.: Petraitienė, Andžele, NY <$320».

Mirė 2006 m. balandžio 18 d., sulaukęs 90 metų amžiaus.
Gimė 1915 m. Lietuvoje, Deksniškių kaime*. Gyveno Clarendon Hills, IL.
Giliam liūdesyje liko: žmona Birutė ir dukra Gailė bei kiti
giminės ir artimieji.
A.a. (Jediminas priklausė Inžinierių klubui ir Tautinin
kams.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 23 d. nuo 2
v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 24 d. 9:30 vai. r.
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Gediminas bus palydėtas į amžino
poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Amerikos lietuvių
TV rodo:
Sekmadienį, balandžio 23 d., 7 - 8 vai. v. : „Kunigo žodis".
Poezijos valandėlė — eiles skaitys aktorė Virginija Kochanskytė.
„Advokato patarimai" — į žiūrovų klausimus atsako advokatas
Robertas Kėželis. „100 klausimų" — kaip lietuviai galvoja ir ką reikia
žinoti ruošiantis Amerikos pilietybės egzaminui. Tautiečių atsakymus
komentuoja advokatas Danas Lapkus. Programėlė vaikams.
Antradienį, balandžio 25 d., 7 - 8 vai. v.: Čikagos lietuvių
krepšinio lygos valandėlė. Kultūros ir verslo naujienos iš Lietuvos.
Ketvirtadienį, balandžio 27 d., 7 - 8 vai. v.: Čikagos lietuvių
operos 50-mečio premjeros „Pilėnai" pristatymas. Repeticijų fragmen
tai, interviu su dainininkais bei organizatoriais. Žinios iš Lietuvos —
„Panoramų" santraukos.
Penktadienį, balandžio 28 d., 7 - 8 vai. v.: speciali Lietuvos
Nacionalinės televizijos programa.
Sekmadienį, balandžio 30 d., 7 - 8 vai. v.: ALTV sveikinimų
ir pageidavimų koncertas. Pageidavimus galima užsakyti iki balandžio
28 d.
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

1 x $700

„Raguvos Masiokai": Masiokienė, Filomena K., Kana
da ($1,000).
1 x $5,000 Masiokaitės-Bartinkaitienės, Kotrynos vardo Stipen
dijų fondas: Masiokienė Filomena K., Kanada
($20,000).
1 x $20,000Masioko, Broniaus vardo Stipendijų fondas: Masio
kienė, Filomena K.,Kanada.
Iš viso:
$28,800.00
Iš v i s o sausio, vasario, kovo mėn.: $31,825.00
• Įsirašykite ir įrašykite savo artimuosius į Lietuvių fondo na
rius.
• Pažymėkite svarbias progas Fondo įnašais — gimimus,
krikštynas, gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, ju
biliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
•Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių fondui:
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID #36-66118312.
Remkime Lietuvių fondą, nes Fondas remia lietuvybę'
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Paskaitą

• B a l a n d ž i o 28 d., p e n k t a d i e n į ,
7:30 vai. v. poezijos vakaras ir susi
tikimas su aktore V." Kochanskyte
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.
Aktorei talkins Audronė Simanonytė. Antroje vakaro dalyje — muzi
ka, vynas, pašnekesiai paveikslų
paunksmėje. Tel. pasiteiravimui:
773-443-8877 (Audronė).

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 23 d., sekmadienį,
2 vai. p.p. Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., savo naują pro
gramą pristatys atlikėjai iš Lietuvos
• Š v . Kazimiero k o n g r e g a c i j o s Liveta ir Petras Kazlauskai. Duetas
seserys maloniai visus kviečia daly dažnai dalyvauja įvairiuose labda
ros renginiuose. N e išimtis ir šis
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, k a d
kongregacijos įsteigėja Motina Ma koncertas. Atvykdami į koncertą,
paremsite Lietuvos našlaičius per
rija Kaupaitė būtų paskelbta Palai
organizaciją „Saulutė". Maloniai
mintąja. Šv. Mišios vyks šį šeštadie
nį, balandžio 22 d., 9:30 vai. r. se kviečiame visus į koncertą.
selių motiniškajame name, 2601 W.
• B a l a n d ž i o 29 d., š e š t a d i e n į ,
Marąuette Rd, Chicago. Mišias au
Čikagos lituanistinėje mokykloje,
kos St. Mary's parapijos, Riverside,
5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL, kleb. monsinjoras George ŠarausIL, vyks naujų mokinių registracija
kas. Įėjimas pro paradines duris.
2006-2007 m. m. Registracijos pra
• A L R K M o t e r ų s ą j u n g o s 3 k u o  džia 9 vai. r.
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.
• Š v . Mišios už a. a. Violetą Karosaitę ir jos mirusius tėvus Vytautą
ir Oną Karosus bus aukojamos balan
džio 23 d., sekmadienį, 10:30 vai. r.
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Visi malo
niai kviečiami pasimelsti už jų sielas.
• B a l a n d ž i o 23 d., s e k m a d i e n į ,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje vyks kugelio kepimo
konkursas. Visus kviečiame iškepti
savo labiausiai mėgstamą kugelį ir
atnešti į parapijos salę po 9 vai. r. ir
10:30 vai. r. šv. Mišių. Teisėjų ko
misija įvertins, kuris kugelis ska
niausias ir įteiks premijas. Pirmoji
premija - 200 dol., antroji - 100 dol.
Laimėtojai bus paskelbti po 10:30
vai. r. šv. Mišių. Po to kugelis bus
parduodamas susirinkusiems. Geros
sėkmės ir skanaus!

„Arkivyskupas Mečisiovas Reinys:
mokslo i r tikėjimo vienovė"
istorikė iš Lietuvos
dr. A L D O N A VASILIAUSKIENĖ
skaitys balandžio 22 d . ,
šeštadieni, 4 vai. p.p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Apie Sibiro
kankinę,
Vytauto
Didžiojo universiteto
psichologijos
profesoriaus
arkivyskupo
Mečislovo
Reinio mokinę Adelę Dirsytę ir apie
psichologinių
žinių pritaikymą
gyve
nime kalbės kun. dr. Kęstutis Trima
kas.

Šią dvasinę popietę organizuoja ir į ją kviečia JAV LB Kultūros tary
ba, ALTas ir Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija. Bus meninė
dalis ir pabendravimas.
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r

Gegužės 5 d . ,
p e n k t a d i e n i , 7:30 v a i . v.
Č i u r l i o n i o galerijoje
Jaunimo centre

• B a l a n d ž i o 29 d., š e š t a d i e n į , 7
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane „The
Jungle" (1906 m.). Po paskaitos —
vaišės. Įėjimas n e m o k a m a s . Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500.
• N i j o l ė Lucia p l a u k ų salonas,
5955 W. 87th Street, Oak Lawn, IL,
yra „Grožio ir sveikatingumo die
nos", kuri ruošiama balandžio 30 d.
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p., rėmėjas.
Galėsite pasidaryti šukuoseną, ma
nikiūrą, masažą, veido odos valymą,
makiažą. Už 20 min. patarnavimą
— 25 dol. J u s a p t a r n a u s profesiona
lės. Kviečiame ne tik moteris, bet ir
vyrus. Vaišinsime šampanu ir už
kandžiais. Kviečiame užsirašyti iš
anksto tel. 708-422-5799. Visas pel
n a s bus skirtas Lithuanian Mercy
Lift, krūties vėžio diagnostikos pro
gramai — mamogramų apmokėjimui.

• M a r ą u e t t e P a r k Lietuvių n a 
• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadieni, mų savininkų draugija kviečia visus
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, a t v y k t i į v a k a r o n ę , kurioje b u s
14911 127th Street, Lemont, IL, po 9 kalbama imigracinės teisės klausi
vai. r. ir 11 vai. r. šv. Mišių bus par mais. Imigracinės teisės specialistas
advokatas Aurelius Butvilas infor
davinėjami bilietai į operos spektak
lį „Pilėnai". Bilietų kaina — 25-50 muos apie naujausius pasikeitimus
imigracinėje teisėje ir atsakys į
dol. Savaitės dienomis bilietus galite
įsigyti „Seklyčioje", 2711 W. 71st klausimus. Vakaronė įvyks penkta
dienį, gegužės 5 d., 6 vai. v. „Sek
Street. Tel. pasiteiravimui: 773-476lyčioje", 2711 W. 7 1 s t Street. B u s
2655. Operos valdyba kviečia įsigyti
vaišės. Kviečiami visi draugijos na
bilietus į šį jubiliejinį spektaklį.
riai ir svečiai.
• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį, 2
• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi bažnyčios metinė parapijos vaka
cago, IL, maloniai kviečia vaikus, rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį.
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v.
tėvelius ir senelius į kūrybinį už
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
siėmimą „Lietuvių liaudies orna
mentika architektūroje ir skulptūro rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
je", kuriam vadovaus dailininkė Ra čiame visus dalyvauti. Vietas galite
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą Namunė Razevičienė. Prašome atsi
nešti spalvoto popieriaus, mažas tivity BVM Parish vardu, siųsdami
žirklutes, klijų. Tel. pasiteiravimui: J u l i e Zakarka, 10445 S. Keating
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba
773-852-6500 (Ramunė).
paskambinę jai tel. 708-425-5015.
• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį, Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600.
Pasaulio lietuvių centro renginių
• G e g u ž ė s 6 - 7 d i e n o m i s Vytau
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje to Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43rd Street, vyks XVII
visus kviečia į PLC didžiąją salę, į
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448dalyvaus
garbingi svečiai iš Lie
7436 (Aldona Palekienė).
tuvos: Lietuvos kariuomenės vadas
• Cicero Jūrų š a u l i u k u o p o s gen. mjr. Valdas Tutkus. Lietuvos
„Klaipėda" metinis narių susirinki
Karinis atašė JAV ir Kanadai pik.
mas vyks balandžio 23 d., sekma
itn. Rolandas Petkevičius. Lietuvos

1

įvyks
dailininko

ERNESTO ŽVAIGŽDINIO
parodos

„Improvizacijos Floridos tema"
atidarymas
Kviečiame visus
Adresas:
5 6 2 0 S. C l a r e m o n t Ave.,
Chicago.

Lietuvių fondo 4 3 - a s i s m e t i n i s
narių suvažiavimas į v y k s 2 0 0 6 m. b a l a n d ž i o 29 d.
Registracija p r a s i d ė s n u o 8:30 vai. r.
P o s ė d ž i o p r a d ž i a 9:30 vai. r.
Kviečiame v i s u s LF n a r i u s atvykti į
P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r o didžiąją sale*
LF adresas: 14911 127st. S t r e e t , L e m o n t , IL 60439,
tel. 630-257-1616.

J
šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas ir gen. konsulas Čikagoje
Arvydas Daunoravičius. Gegužės 6
d., šeštadienį, 7 vai. v. įvyks pokylis.
Bus skani vakarienė, šokiai, veiks
baras. Kviečiame visus dalyvauti.
Auka 25 dol. Vietas galite užsisa
kyti paskambinę tel. 773-434-3713.
• Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos komitetas kviečia svečius į kas
metinius Motinos dienos pietus, ku
rie įvyks gegužės 7 d. 12:30 vai. p.p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Vietas kviečiame užsisakyti p a s
Vandą Gvildienę, tel. 630-271-9136.
• G e g u ž ė s 12 d., p e n k t a d i e n i ,
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, vyks vakaras „Aš vis
norėdavau sukurti savo...", skirtas
žymaus lietuvių dailininko Viktoro
Petravičiaus šimtosioms gimimo
metinėms paminėti. Kviečiame vi
sus atvykti.
• „Šokome,
šoksime...
metų
metelius!" Tautinių šokių grupė
„Spindulys" šiais metais švenčia
savo 30-metį. Šventė įvyks Š. m.
gegužės 13 d. Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte švente prasidės 5 vai
p.p. koncertu naujojoje Jaunimo
salėje. S vai. v. didžiojoje salėje bus

pokylis. Bilietų kaina į koncertą 10
dol. p e r k a n t iš anksto, 12 dol. — prie
įėjimo d u r ų . Pokylio ir koncerto
k a i n a 4 5 dol., j a u n i m u i 25 dol.
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę A u š r a i J a s a i t y t e i - P e t r y tel.
708-349-8432.
• 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. L a u k s i m e J A V LB apylinkių
valdybų, J A V LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui:
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė).

IŠARTIIRTOU.
• G e g u ž ė s 6 d., š e š t a d i e n i , 8 vai.
v. Michigan laiku Gintaro vasarvie
tėje, 15860 Lake Shore Rd., Union
Pier, MI, Union Pier lietuvių draugi
j a visus t u o s , k u r i e m s per 2 1 ,
kviečia į metinius pavasario šokius
(prašome neatsivesti vaikų). Gros
broliai Švabai, bus maisto, veiks ba
ras. Bilietus galite įsigyti „Mildos"
parduotuvėje, Gintaro vasarvietėje
arba pastų, adresu: Gintaras Resort,
15850 Lake Shore Rd., Union Pier,
MI 49129. Tel pasiteiravimui: 269469-3298.

