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Švėkšnos miestelį nusiaubė ugnis 

Ugnis glemžė pastatus vieną po kito. 

Švėkšna (Ši lutės r.), gegužės 
11 d. (ELTA) — Trečiadienio popietę 
po gaisro Kuršių nerijoje nespėjusią 
atsitokėti vakarinę Lietuvos dalį vėl 
užgriuvo ugnies stichija. Per Svėkš-

Rolando Žalgev ič iaus nuotr 

nos miestelyje kilusį gaisrą žuvo 
moteris, 5 žmonės nukentėjo, sudegė 
9 gyvenamieji namai bei ūkiniai pas
tatai. 

Be pastogės liko mažiausiai sep

tynios šeimos. Penkiems žmonėms 
prireikė medikų pagalbos. Keturi 
suaugusieji apdegė ar t r aumas pa
tyrė gesindami gaisrą. Vienas vai
kas susižalojo, kai paslydęs nukrito 
nuo stogo. 

Gaisravietėje dirbo 12 gaisrinin
kų komandų iš Šilutės ir Klaipėdos 
rajonų. 

Ugnį pavyko pažaboti per porą 
valandų. Degančiuose namuose 
sproginėjo dujų balionai. Iki pamatų 
sudegė t rys gyvenamieji namai ir 
trys ūkiniai pastatai , neskaičiuojant 
daugybės sandėliukų bei malkinių. 
Vienas namas ir pastatas gerokai 
apdegė. 

Mažiausiai penkis šalia stovin
čius namus ugniagesiams pavyko iš
gelbėti. Baimindamiesi ugnies, ar
čiausiai gaisravietės gyvenantys 
žmonės skubėjo nešti iš namų ver
tingiausius daiktus. 

Šio didžiulio gaisro priežastis ti
kimasi nusta tyt i per ikiteisminį ty
rimą. 

JAV teismas 
leido derybas 
dėl „Mažeikių 

naftos 

Restoranuose uždraus rūky t i 

/ / 

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 
JAV New York bankroto teismas ge
gužės 4 dieną pratęsęs draudimą 
„Jukos" vadovams parduoti Lietu
vos naftos susivienijimo „Mažeikių 
nafta" akcijas iki gegužės 19 dienos, 
leido Rusijos susivienijimo vado
vams tęsti derybas dėl „Mažeikių 
naftos" akcijų paketo pardavimo. 

Toks sprendimas priimtas at
sižvelgiant į Vakaruose dirbančių 
„Jukos" vadovų prašymą, kuriame 
taip pat pateikiamas už „Mažeikių 
naftos" akcijas planuojamų gauti lė
šų paskirstymo projektas. 

Planuojama, kad „Jukos" par
davus turimas „Mažeikių naftos" 
akcijas už jas gauti maždaug 1.4 
mlrd. JAV dolerių būtų patikėti Ny
derlandų teismui, kurio jurisdikcijai 
priklauso tiesiogiai šias akcijas val
danti „Yukos International UK". 

„Jukos" laikinasis stebėtojas 
Eduard Rebgun, kurio prašymu 
New York teismas balandžio vidury
je pritaikė la ikinąsias apsaugos 
priemones, kurios draudžia „Jukos" 
vadovams parduoti „Mažeikių naf
tos" akcijas, galėtų pareikšti Rusijos 
pripažintų „Jukos" kreditorių pre
tenzijas Nyderlandų teismui, tačiau 
jie neturėtų pirmenybės prieš kitus 
teismo pripažintus „Jukos" kredito
rius. E. Rebgun teigė, kad jį paten
kintų bet koks už „Mažeikių naftos" 
akcijas gautų lėšų paskirstymas. 

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 
Rūkyti restoranuose, kavinėse, ba
ruose ir kitose viešojo maitinimo 
įstaigose, klubuose bei diskotekose 
Lietuvoje bus draudžiama rūkyti 
nuo 2007 metų sausio 1-osios, tačiau 
tabako mėgėjai rūkyti ir toliau galės 
specializuotuose cigarų ir pypkių 
klubuose. 

Seimas ketvirtadienį priėmė ati
tinkamas Tabako kontrolės įstatymo 
pataisas: už balsavo 58 Seimo na
riai, prieš — 3, o susilaikė 14 parla
mentarų. 

Seimas nepritarė siūlymui už
drausti rūkyti maitinimo įstaigose 
nuo 2008 metų pradžios. 

įstatymu numatyta, kad ateityje 

Lietuvoje galės veikti cigarų ir pyp
kių klubai, o jų steigimo tvarką ir są
lygas nus ta tys Vyriausybė. 

Seimui nebuvo pateikta infor
macijos, kiek maitinimo įstaigų, klu
bų ir diskotekų šalyje jau yra įdiegu
sios kokybišką vėdinimo sistemą. 

Liberaldemokratų frakcijos na
rys Jul ius Veselka priekaištavo, kad 
draudimas rūkyti maitinimo įstai
gose, paskat ins narkotikų vartojimą. 

Liberalų sąjūdžio frakcijos se
niūnas Eligijus Masiulis tvirtino, 
kad rūkalių vijimas iš maitinimo 
įstaigų nesumažins rūkymo mastų: 
„Jeigui norime kovoti, didinkime ta
bako akcizus, kelkime tabako kai
nas". 

K. Bobelis t raukiasi iš Seimo 
Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 

Seimo Liberaldemokratų frakcijos 
narys Kazys Bobelis traukiasi iš Sei
mo. 

Tai patvirtino Seimo pirminin
kas Viktoras Muntianas, ketvirta
dienį gavęs K. Bobelio pareiškimą 
dėl pasitraukimo iš Seimo nuo bir
želio 1 dienos. 

Pats K. Bobelis kol kas neko
mentavo savo pasitraukimo priežas
čių. 

„Beveik 14 metų praleista Sei
me, stengiantis įlašinti nors mažą 
gėrio, tikėjimo, teisingumo, vilties 
lašelį tautos ateičiai. (...) Gerbiamas 
pone pirmininke, po ilgų 1940 - 2006 
džiaugsmingų, sunkių, viltingų me
tų, prašau priimti geriausius palin
kėjimus gerbiamiems kolegoms, dir
bant tautos labui. Dirbau tai, kuo ti-

Kazys Bobelis 
Valdo K o p ū s t o (ELTA) nuot r 

kėjau, gal ne visada pavyko. Bet to
kia Dievo valia. Didžiuojuosi jūsų 
tikslais ir prašau priimti mano atsi
statydinimą iš Seimo narių", — raš
te Seimo pirmininkui V. Muntianui 
rašo K. Bobelis. 

Minėtą pareiškimą, kuriame K. 
Bobelis apžvelgia savo veiklą, Seimo 

Nukel ta \ 6 psl. 

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

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

Realiausia versija laikomas ne
atsargus elgesys su atvira ugnimi. 
Pirminiais duomenimis, gaisro židi
nys buvo J. Maciejausko gatvėje sto
vinčio namo kieme, kurį savininkas 
buvo pavertęs šiukšlynu. 

Įvykio vietoje Švėkšnos seniū
nas Alfonsas Šeputis dienraščiui 
„Respublika" sakė, kad prieš pat 
gaisrą žmonės lyg ir matė kieme 
plastiką nuo metalo, kurį ketino 
parduoti, deginančius vaikus. 

Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Nulenkiant galvą prieš 
senelę Europą. 
Pasitikint piliečiais ir 
partijomis. 
Aiškėja tarptautinio 
masto paslaptis. 
Amžinybėn iškeliavo 
Jurgis Janušaitis. 
Lietuvių telkiniuose. 
LR kariuomenės vadas 
apie Lietuvos karius. 
Dr. A. Vasiliauskienė 
lankėsi Cicero. 
Lietuvių kl. olimpiada. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.711 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 
Čikagos lietuvių krepšinio lygos padėka 

ambasadoriui Ušackui 

„ALYTUI" 
TRIS KARTUS VALIO! 

Čikagos Lietuvių krepšinio ly
gos (ČLKL) trečiajame čempionate 
dalyvavo 12 komandų. Tačiau po 
daugiau kaip 7 mėn. varžybų paaiš
kėjo, kad stipriausios yra dvi: „Aly
taus" ir „Radviliškio". 

Alyt ieč ia i — v i s i e m s 
p a v y z d y s 

Jau trečius metus \ baigiamąjį 
čempionato ratą pa tenka alytiečiai: 
darni, susiklausiusi komanda, labai 
gerai žaidžianti lankstų komandinį 
krepšinį. Komanda išsaugojo dar 
Lietuvoje įgytą gerą fizinį ir techninį 
parengimą, todėl sugeba kovoti su 
visais varžovais per visą, labai ilgą 
čempionato eigą. Kapitonas — Au
drius Vasil iauskas y ra komandos 
variklis, snaiperis ir geras, bet griež
tas draugas, o svarbiausia — puikus 
krepšininkas. 

Tomas Ivanauskas , alytiečių ra
musis aukštaūgis, sunkusis centras. 
Pro šį žaidėją retai kam pasiseka 
prasiveržti. Net aukštaičių koman
doje žaidžiančiam amerikiečiui Jack 
Lothian sunkiai pasisekdavo prieiti 
prie „Alytaus" krepšio, kai jį deng
davo Tomas. 

Darius Denys — vienas kultū
ringiausių visų ČLKL žaidėjų ir tu
rintis labai gerą žaidimo techniką, 
mėgstantis komandinį žaidimą ir 
staigius, netikėtus prasiveržimus po 
varžovų krepšiu. Abiejose finalinėse 
rungtynėse jis buvo labai reikalingas 
ir naudingas komandai . 

J aunas i s Eva ldas Jač iunskis , 
antrasis centras, ilgų ČLKL varžybų 
metu vis žaidęs nelygiai, neužtikrin
tai, finalinių varžybų metu tiesiog 
atsiskleidė: per pirmąsias rungtynes 
pelnydamas net 20 taškų ir atkovo
damas 12 kamuolių. Antrosiose žai
dynėse dėl t raumos nežaidus T. Iva
nauskui, Evaldas žaidė taip gražiai 
ir išradingai, kad buvo pavojingas ir 
rezultatyvus ne tik po krepšiu, bet ir 
kaip puolėjas. Per dvejas rungtynes 
pelnė 40 taškų. Tai gražus indėlis į 
komandos pergalę ir aukso meda
lius. 

Didelį indėlį į „Alytaus" koman

dos pergalę įnešė ir treneris Taut
vydas Krivickas. Daug lygos koman
dų neturi trenerių ir tai dažniausiai 
neigiamai atsiliepia komandiniam 
žaidimui. „Alytaus" komandoje iš
augo savas treneris iš savų žaidėjų 
tarpo — tai T. Krivickas. Nei kiek 
neabejoju, kad T. Krivicko indėlis į 
trečiąją komandos pergalę ČLKL 
buvo labai vertingas. 

—Finalinės varžybos buvo gero 
lygio, — kalbėjo ČLKL direktorius ir 
varžybų organizatorius Audrius Ma-
tuliauskas, — gal kam ir norėjosi 
čempionate kaitos, bet iki šiol dar 
nesusidarė kita tokia susižaidusi, 
taip gerai žaidžianti komanda, kad 
būtų geresnė už „Alytų". Tai galin
giausias mūsų lygos kolektyvas ir jie 
tikrai verti čempionų aukso meda
lių. O radviliškiečiai parodė, kad jie 
gali kovoti, tačiau trumpas visaver
čių atsarginių suolelis neleido jiems 
tinkamai pasipriešinti stipriems 
alytiečiams. 

Kai trumpas atsarginių 
suolelis — sunku 

Iš tikro radviliškiečiai abejų fi
nalinių rungtynių metu parodė, kad 
gali gerai žaisti t ik pusę kėlinio, kol 
nepavargo. Atsirandant nuovargiui, 
didėjo ir nepataikymų skaičius. O 
varžovai tuo bematant pasinaudoda
vo. Be to, neturėjimas trenerio, ku
ris reguliuotų komandos žaidimą, jį 
įvairintų, duotų reikiamu momentu 
pailsėti geriausiems žaidėjams taip 
pat nepadėjo radviliškiečiams ge
riau žaisti. Tris kartus jie sugebėjo 
pakilti iš 10 taškų pralošinėjimo 
duobių, ne tik išlyginti rezultatą, bet 
ir prasiveržti į priekį, deja, ir vėl 
pralošti. Būsimam čempionatui bū
tina komandą papildyti nors dviem 
trim gero techninio ir fizinio pasi
rengimo žaidėjais — ir „Radviliškis" 
taptų neįveikiamu. 

, Aukštaitija" — trečia 

„Lituanicos" komanda, maty
dama, kad bus labai sunku žaisti 
prieš lygos aukščiausiojo žaidėjo 

Š.m. gegužės 8 d. Lietuvos Res
publikos (LR) ambasadoriui Jungti
nėse Amerikos Valstijose (JAV) 
Vygaudui Ušackui įteikta Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) 
padėka. 

Padėką ambasadoriui Ušackui 
įteikė į LR ambasadą Vašingtone 
atvykęs lygos direktorius Aurimas 
Matulevičius. 

„ČLKL dėkoja jums už visoke
riopą pagalbą, puoselėjant bei stipri
nant kreipšinio veiklą, lygos įvaiz
džio formavimą bei nuoširdų ben
dradarbiavimą. Visa tai sustiprino 
mūsų ryšius, praplėtė išeivijos lietu
vių veiklą, kurioje krepšinis užėmė 
vieną iš pirmųjų vietų, — sakoma 
lygos direktoriaus Matulevičiaus 
įteiktame Padėkos laiške. — Jūsų 
dėmesys ir pritarimas mums padėjo 
pakelti ČLKL prestižą bei leidžia su 

dar didesne energija tęsti pradėtą 
kilnią veiklą". 

Ambasadorius Ušackas per 5-
erių metų diplomatinio darbo kaden
ciją JAV apsilankė ČLKL atidarymo 
ir uždarymo iškilmėse, kartais atsto
vaudavo ir ČLKL žaidžiančiai 
„Aukštaitijos" komandai. 

Diplomatinio darbo JAV metu 
ambasadorius Ušackas aktyviai 
propagavo „krepšinio diplomatiją": 
tris ka r t u s surengtos JAV bei 
Lietuvos politikų, diplomatų ir žur
nalistų krepšinio rungtynės, pradėta 
tradicija ir 4 kar tus surengtas Ame
rikos lietuvių kasmetinis krepšinio 
tu rnyras „Ambasadoriaus taurė", 
2006 m. vasario mėnesį Houston 
suorganizuota Lietuvos krepšinio 
šventė NBA „Visų žvaigždžių" sa
vaitgalio metu. 

LR ambasados pranešimas 

Jack Lothian vad. komandą, nutarė 
tik „pasižaisti" ir beveik be kovos 
atiduoti bronzinius medalius aukš
taičiams. Abejas rungtynes pralai
mėti tokiais dideliais, net 30 taškų 
skirtumais, „Lituanicos" komandai 
neleistinas dalykas. „Lituanica" 
labai gerų techninių ir kovinių savy
bių komanda, vienintelė sudaryta iš 
Amerikoje gimusių ir užaugusių 
lietuvių krepšininkų, liko ketvirtoje 
vietoje. Kovos dėl trečios vietos vyko 
daugiau dėl formalumo ir „Lituani
cos" komandos pagarbos varžybų 
organizatoriams, varžovams iš anks
to žinant, kad beveik neįmanoma 
peršokti „tą aukštaūgį ir jo ko
mandą". 

Taigi, trečioje vietoje be vargo 
įsitvirtino „Aukštaitijos" komanda. 

Padėka ir prašymai ČLKL 
vadovams 

Žaidynių organizatoriui Auri
mui Matulevičiui ir jo bendramin
čiams reikia pasakyti nuoširdžius 
padėkos žodžius už didžiulį atliktą 
darbą, organizuojant mūsų jaunimą 
sportinėms treniruotėms ir varžy
boms. Visą žiemos laikotarpį per tris 
keturis šimtus jaunų ir energingų 
tautiečių kiekvieną savaitgalį buvo 
į traukti į labai įdomią veiklą, 
gražias sportines varžybas. Tačiau 
norėtųsi, kad ČLKL pasirūpintų 
geresniais teisėjais. Ir da r labai 
prašo daugelis varžybų dalyvių bei 
jų šeimų nariai : neorganizuokite 
varžybų per religines šventes, nes 
daug katalikų nori melstis ir daly-

Sportas LIETUVOJE 

PRASIDĖJO 
MOTOCIKLŲ ŽIEDINIŲ 
LENKTYNIŲ SEZONAS 

Savaitgalį lenktynėmis Kačergi
nės „Nemuno žiedo" trasoje pra-
8 idėjo Baltijos šalių motociklų žie
diniu lenktynių sezonas. Baltijos ša
lių čempionato pirmajame rate ge
riausiai pasirodė Lietuvos atstovai, 
k o m, ir: ei u įskaitoje surinkę 81 taš
ką Antri liko latviai su 56 taškais, 
0 'reti — estai, surinkę 42 taškus. 

(GS) 

vauti bažnytinėse apeigose. 
Čikagos lietuvių krepšinio lyga 

yra reikalinga. Ir ji tobulėdama pri
valo gyvuoti, veiksmingai prisidė
dama prie lietuvybės išsaugojimo 
Amerikoje. Tai daugelio visų kartų 
išeivijos lietuvių nuomonė. 

Algirdas Vitkauskas 

H a r n o V e l t . S u / u k i ' ; ' A -uot- t D a u g i a u spor to ž in ių 
skai tyk i te 9 psi 
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Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune 

i 

B. <ronienes nuotrauka. 

PASITIKINT 
PILIEČIAIS IR 
PARTIJOMIS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Švarus upelis su šešėliukais 
paviršiuje, saulės mestais pro krū
mus ar debesėlius padangėje, vilioja 
juo pasigėrėti. Sėsk, atsipalaiduok, 
nusiramink. Tačiau retkarčiais van
deniu atplaukia srutų dėmės, prikri
tusios didesnių bei mažesnių šiukš
lių, ir s tumia žmogų nuo upelio to
lyn. Kažkas suteršė, kažkas subjau
rino. 

Lietuvos demokratinio gyveni
mo upėj šiuo metu gausu įvairiausių 
taršalų . Sunku ten ir švariam 
atrodyti švariu. Todėl daugelis, ypač 
neturį pakantos, sukasi nuo upės, 
burbuliuodami: okupacijoje buvo 
geriau, bus geriau ir emigracijoje. 

Kant rybė yra galingesnė už 
jėgą, ji aptildo įvairias emocijas, 
ypač desperaciją. Tad gal nevertėtų 
karščiuotis, nors erzinančių prie
žasčių yra pakankamai . Pareigū
nams metami sunkūs kaltinimai, bet 
teismai juos išteisina. (Pvz., Vilniaus 
mero patirtis.) Kas tada yra? Grynas 
priekabumas, teisinės sistemos neto
bulumas, gal net tyčinis teismų 
neobjektyvumas? Seime sudarinė
jamos įvairios tyrinėjimų komisijos, 
tačiau jų darbas lieka bevaisis. (Pvz., 
A. Brazauskas ir viešbučio privatiza
vimas.) Malūnan pilamos ir pilamos 
apkaltos, o į kalčių maišus nieko ne
byra. Šaukiama, kad draustiniuose 
ar į juos panašiose vietose be leidi
mo iškyla nauji statiniai, bet ar buvo 
įsakyta juos nugriauti? Jei potvarkis 
neįvykdytas, ar atvažiavo valdiškas 
buldozeris, ar juos pašalino ir ar 
pareikalavo už tai valdžiai atlyginti? 
Arba štai: Kultūros ministerijoje iš
kabinamas A. Guzevičiaus, buvusio 
okupuotos Lietuvos saugumo komi
saro, por t re tas , o šiandieniniai 
aukšti pareigūnai tam pritaria. Vėl: 
buvę rezistentai ne tur i pastovios 
gyvenamosios vietos, o KGB re-
zervininkai tampa ministrais. Tad 
ar nebado akių šie įvykiai, kurie kar
tais atrodo tyčiomis yra žeriami į 
visuomenės veidą? 

Štai A. Paulauskas Seimui jau 
nepirmininkauja. Ar kartais nearte-
ja padėtis, kad Lietuvoje preziden
taus V. Uspaskichas. Seimui pir

mininkaus J. Borisov, o premjeru 
bus J. Paleičik? Mylėti savo kraštą 
galima tada, kai jis yra mylėtinas. 
Žinoma, nereikia tikėtis tobulybės, 
nereikia stengtis išgaudyti visas 
muses, tačiau derinant kantrybę su 
išmintimi, taršalus būtų galima tiek 
pravalyti, kad srutos nekoptų iš 
krantų, neskandintų gyvenimo. 

Man atrodo, kad pokyčiai arti. 
Ne už vandenyno laukia Seimo 
rinkimai, o nuo jų priklausys ir 
nauja vyriausybė. Dabartiniame 
Seime gal pusė jos narių yra lyg 
pasislėpti subėgę — gintis nuo 
nedarbo, pridengti ankstyvesnius 
poelgius, paieškoti progų stambiai ir 
skubiai pralobti, didžiu vardu 
papuošti tuštumą ir išsilavinimo 
stoką. Todėl Seime susidarė — ir 
visą laiką jame buvo — mugės 
įspūdis. Perkama ir parduodama, 
deramasi ir šarlatanauma, didžiuo
jamasi ir neteisėtai naudojamasi 
padėtimi. Net buvęs pirmininkas A. 
Paulauskas nežinojo, ką įtakingos 
įstaigos Turniškėse fakiruoja. Juk 
daug laiko jis praleisdavo „atsitik
tiniuose" susitikimuose su V. Us-
paskichu, iš Rusijos atėjusiu Lie
tuvoje apie tvarką misijonieriauti. 
Spėjama, kad šie du herojai jau ren
giasi lyg dvigalvis erelis Lietuvą 
valdyti. 

Toks Seimas, koks dabar yra, 
ateity nesusidarys, sauvaliai makle
riai į jį neįsiverš. Politiniams toto
riams prasiskverbti neleis jau gal pi
lietiškai mąstanti visuomenė ir par
tijų vadovybės, sudarinėjančios savo 
kandidatų sąrašus bei jaučiančios 
atsakomybę prieš valstybę ir tautą. 
Gal jos jau nežiūrės kandidatų turto 
ir sugebėjimo veidmainiauti, bet jų 
doros ir atsakingumo. Juk tik taip 
turi būti. 

Piliečiai, per šešiolika metų 
besiskundžią netvarka, privalo ir į 
savo veidą žvilgtelėti. Ar rinkimuose 
balsuodavo? Ar balsuodami jautė, už 
ką balsuoja? Ar suprato, kad kandi
datų duoti ir nevykdomi pažadai yra 
melas, tad už melagį aukojamas bal
sas yra visuomeninis nusikaltimas? 
Ar prisimena, kaip guodančiai, 
užjaučiančiai kandidatai kalbėjo ir 
ka jie po išrinkimo vykdė ir jvvkde0 

DANUTE BINDOKIENE 

Nulenkiant galvą prieš 
senelę Europą 

Amerikiečiai Europą vadina 
„senuoju pasauliu". Neži
nia, ar iš pagarbos, ar pa

niekos, ar gal net iš pavydo, nes 
JAV yra palyginti „nauja" valsty
bė, susikūrusi prieš kiek daugiau 
kaip du šimtus metų, kai tuo ta rpu 
Europa savo istoriją matuoja tūks
tantmečiais. Kadangi didžioji ame
rikiečių dalis visgi savo šaknis kil
dina iš europiečių imigrantų, no
rom nenorom daugelio akys kryps
ta į tą žemyną: ir su pasididžia
vimu, ir su rūpesčiu. 

Nors labiausiai didžiuojamasi 
Europos kultūriniais ir moksli
niais pasiekimais, bet rūpinamasi, 
kad per pastaruosius dešimtme
čius šis žemynas labai pasikeitė ir 
nuolat dar labiau keičiasi. O jeigu 
keičiasi, tuomet klaidinga teigti, 
kad Europa yra „senasis žemy
nas". Juk seni nepasižymi pasikei
timais, yra per daug „įsitvirtinę 
savuose įsitikinimuose, įpročiuose" 
ir retai sutinka jų atsisakyti. Visgi 
Europoje yra „senėjimo" ženklų. 
Tai gyventojų demografinė kaita, 
kai kone kiekvienoje šalyje pavo
jingai mažėja gimstamumas, gau
sėja vyresnio amžiaus žmonių. Ši 
taisyklė negalioja tik imigrantams 
musulmonams, kurie augina pul
kus vaikų. 

Jeigu daugelis amerikiečių yra 
įsitikinę, kad europiečiai „kultū
ringesni, modernesni, liberalesni", 
tai savo ruožtu daugelis europiečių 
turi nelabai palankų Amerikos bei 
jos gyventojų įvaizdį. Ypač britai. 
Nepaisant, kad Didžioji Britanija 
yra viena ištikimiausių JAV 
sąjungininkių, didžioji britų dalis 
net ir po poros šimtų metų, atrodo, 
negali atleisti Amerikai, kad iš
spruko iš „karūnos" globos ir pa
siskelbė nepriklausoma (tuo netu
rėtume stebėtis — juk ir Rusija 
neatlaidžiai žiūri į jos imperijos 
globos atsikračiusias šalis). J ų 
manymu, Amerika tebėra „koloni-
ja". 

Nors pastarųjų poros dešimt
mečių būvyje Europa stengiasi vis 
labiau „atsitolinti" nuo Amerikos 
įtakos, tapti savarankiškesne , 
tarytum brandos metų suaugęs 
vaikas, besišalinantis nuo mamos 
globos, tačiau vis dar dairosi į 
Ameriką, kai reikia finansinės ar 

karinės paramos. Taigi, Europos-
Amerikos ryšiai, nors paradoksiš
ki, bet kol kas dar palyginti tam
prūs. 

Šios savaitės antradienį, gegu
žės 9 d., be jokių ypatingų iškilmių 
šiame krašte buvo paminėta Eu
ropos diena (nežinia, ar ji buvo iš
kilmingiau švęsta pačioje Euro
poje). Turbū t į Europos dieną 
mažai dėmesio kreipė ir lietuviai. 
Atrodo, kad ir Lietuva, pasižymin
ti švenčių gausumu, „neiškombi-
navo" savo gyventojams dar vienos 
išeiginės. 

Tai t ruputį keista, atsižvel
giant į karštligišką Lietuvos ver
žimąsi Europon ir dažnai, lyg 
poterius, kartojamą troškimą, kad 
būtina kiek galima greičiau inte
gruotis į Europą bei jos demok
ratines, ekonomines, kultūrines 
struktūras, net jeigu dėl to reikėtų 
atsisakyti savo kalbos, papročių, 
pačios savo tautinės tapatybės. 

Tačiau ir Europa turi „aukštų 
siekių" — visų pirma sukurti jung
tinį, vientisą žemyną, galbūt JAV 
pavyzdžiu (žinoma, to jokiu būdu 
neprisipažįstant), ne tik tvirtai 
įjungiant, bet ir suniveliuojant 
visas skir t ingas valstybes, kad 
būtų viena kalba, viena, be sienų, 
kultūrinių, religinių skir tumų, 
valstybė. Tiesa, religija šiuo metu 
„naujojoje" Europoje nebe mada. 
Kadaise buvęs religingiausias mū
sų planetos žemynas, šiuo metu 
yra labiausiai nuo bet kokio tikėji
mo nutolęs. Galbūt religingumą 
atgaivins musulmonai, kurių vis 
daugiau ir daugiau imigruoja į 
Europą, atsinešdami savo tikėji
mą, kalbą ir papročius. 

Ar šiam „senajam žemynui" 
pavyks susivienyti pagal Europos 
Sąjungos planą? Galbūt, bet dar ne 
šiandien, ne rytoj ir ne po dešimt
mečio. Nors tas planas daugeliu 
atvejų yra naudingas, bet vis tiek 
kyla pavojus, kad didžiosios vals
tybės „praris" mažesniąsias, silp-
nesniąsias arba tas, kurios per 
daug nevertina savo tautinio—vals
tybinio suvereniteto. Jeigu taip 
atsitiktų, mūsų planeta taptų 
daug skurdesnė, nes tik jos gyven
tojų — tautų, kalbų, papročių — 
įvairumas suteikia gyvybingumo ir 
įdomumo. 

J 

Kodėl už Stepą ir Adomą atidavė 
balsus, nors žinojo, kad tie vardai 
yra nešvarūs? Jau daug buvo progų 
pasimokyti, ką priešrinkiminės kal
bos reiškia, kaip suprasti kandi
datuojančius, kaip atskirti išmanėlį 
nuo diletanto, tiesą sakantį nuo bal-
batūno. Ši patirtis galėtų užtikrinti, 
kad balsuotojai būsimuose r inki
muose bus brandesni ir, išgėrę šarla
tano Petro alų, balsuos už protingą 
Miką. 

Partijos taip pat pagalvos apie 
savo paskirtį valstybėje. Rinkimais 
jos ne į kermošių traukia, bet kap
stosi prie valstybės vairo. Sukčiai iš 
partijų vadovybių turėtų būti iš
mesti. 

Žinoma, prireiks stebuklų, ypač 
tose partijose, kurių vadai sąmo
ningai laužo įstatymus, darbininku 

atlyginimus vokuose paslėpdami 
nuo valstybinių mokesčių. (Ar A. 
Brazauskas bus lygiai uolus savo 
kolegai Uspaskichui, iš jo mokesčių 
ieškodamas, koks uolus jis yra su 
universitetus baigusiais ir emigruo
jančiais?) Prireiks stebuklo ir ten, 
kur viešai meluojama: socialdemo
kratai tvirtino, kad su darbiečiais 
koalicijos niekados nebus, o užnu
gary A. Brazauskas su V. Uspas-
kichu santarą pasirašė beveik krau
ju. Kaip su partijos vadais, kurie 
savo pozicijas išnaudoja kyšiams 
imti ir nuosavybėmis makleriuoti? 
Kaip su tais ir su tom, kurie ir kurios 
iki šiandien ginasi bendradarbiavi
mo su KGB? 

Žinoma, vienų rinkimų metu 
skaidri saulė ant Lietuvos Seimo dar 
nesužėrės, bet aušra jau ims plisti. 
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AIŠKĖJA TARPTAUTINIO MASTO 
PASLAPTIS 

1961 m. balandžio*6 d. iš Klai
pėdos uosto į atvirą jūrą išplaukė 
Sovietų Sąjungos karinio laivyno 
žinybai priklausąs „Smolny" laivas. 
Laivas gabeno 14 tonų kenksmingų 
chemikalų liekanų. Karinio laivyno 
vadovybės įsakymu, liekanas reikėjo 
nuskandinti Baltijos jūros neutra
liuose vandenyse. Atlikus užduotį, 
laivas privalėjo nedelsiant sugrįžti į 
Klaipėdą. 

Sakoma, kad įsakymas lieka 
įsakymu. Tačiau laivo kapitonas 
kitaip galvojo. Jis buvo pasiryžęs 
nepildyti gauto įsakymo. Kas buvo 
tas antisovietiškai nusiteikęs kapi
tonas? Nagi mūsų tautietis Jonas 
Pleškys. 

jonas Pleškys. 1958 m. 

Laivui priartėjus prie Gotlando 
salos, buvo užmegztas ryšys su 
švedų pasienio apsaugos pareigū
nais. Jonas Pleškys pareiškęs, jog 
nebegalįs gyventi melagių krašte, 
paprašė politinio pabėgėlio teisių. 
Taipgi paaiškino, kad apie pasi
traukimą ilgai svajojęs ir keletą 
metų planavęs pabėgti iš sovietų 
okupuotos Lietuvos. Švedai, atlikę 
apklausinėjimą, užtikri
no jam politinio pabėgė
lio teises. Visi kiti ne
siteikę pasinaudoti ne
tikėtai susidariusiom 
aplinkybėm, grįžo atga
lios. 

Švedai, laikydamiesi 
diplomatinių įsipareigo
jimų, kreipėsi į Stok
holme veikiančią Sovietų 
Sąjungos ambasadą. Be
matant į Gotlandą at
vyko trys ambasados 
atstovai. Jie pareikalavo 
susitikimo su pabėgėliu. 
Taip pat panoro apžiū
rėti ir patikrinti čia pat 
stovintį „Smolny" laivą. 

Švedai nesutiko pa
tenkinti sovietų prašymo 
pasikalbėti su pabė
gėliu. Tačiau vėliau pa
keitė nuomonę. Pasi
kalbėjimas baigėsi tuš
čiomis pastangomis. Vis 
dėlto sovietai nenuleido 
rankų. Jie kreipėsi į 
vieno Klaipėdoje regis
truoto krovininio laivo 
kapitoną, jam įsakydami 
nedelsiant vykti į Švedi
ją. Pasirodo, jog tas as
muo buvo tolimas Jono 
Pleškio giminaitis. Jisai 
pristatė pabėgėlio arti
mųjų laišką. Vėliau 

paaiškėjo, kad laiškas buvo parašy
tas diktuojant KGB pareigūnams. 
Jonas Pleškys neparodė noro susi
tikti su atvykusiu pasiuntiniu, bet 
sutikęs pasikalbėti telefonu, pakar
tojo savo tvirtą sprendimą nebegrįžti 
į sovietų okupuotą Lietuvą. 

Kaip žinia, tuo metu siautė šal
tasis karas, Sovietų Sąjungos povan
deniniai laivai slaptai raižė Švedijos 
teritorinius vandenis. Švedai akylai 
sekė sovietų užmačias ir ne kartą 
diplomatiniais keliais reiškė pro
testą. Deja, kaip buvo įprasta, sovie
tai nepaisė švedų nepasitenkinimo. 

Tenka manyti, kad švedams ir 
apskritai vakariečiams, Jono Pleškio 
atvykimas ir paprašymas politinio 
pabėgėlio teisių, buvo tarytum Dievo 
dovana. Švedų žiniasklaida išsamiai 
informavo saviškius. Nebuvo nutylė
ta ir kitų Vakarų valstybių žinias-
klaidoje. 

Mūsuose, deja, nebuvo parody
tas įsimintinas dėmesys Jono Pleš
kio pasitraukimui iš okupuotos Lie
tuvos. Jam nebuvo parodytas (kažin 
kodėl?), o Kublickui, Grišmanaus-
kui, Paulauskui (trims žvejams) ir 
Kudirkai parodytas nuoširdumas. 

Pabėgėliui Jonui Pleškiui neteko 
ilgėliau užsibūti švedų žemėje. At
vykęs į JAV apsigyveno Kaliforni
joje. Čia gyvendamas susitikinėjo ir 
bendravo su kai kuriais tenykščiais 
lietuviais. Visgi atrodo, kad jo pažin
tys su mūsiškiais buvo gana ribotos. 
Jis Kalifornijoje nedykinėjo. Mokėsi 
anglų ir ispanų kalbos, kurį laiką 
dėstė universitete, uždarbiavo ban
ke. Taipgi jam teko atlikti keletą 
elektroninės technikos uždavinių 
Vidurio Amerikoje. 

Besimokydamas kalbų tarptau
tinėje mokykloje susipažino su viena 
jauna gvatemaliete. Ją pamilęs vedė. 
Abu susilaukė dukters. Tačiau po 
penkerių metų jiems teko išsiskirti. 
Atrodo, kad skyrybų priežastimi 
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Eugenija Pleškytė „Herkus Mantas" 
filme. 

buvo ne abipusės meilės stoka, bet 
įgimti sunkiai suderinami tautinio 
pobūdžio skirtumai. 

Po skyrybų žmona sugrįžo į gim
tąją Gvatemalą. Drauge išvyko ir 
dukra. Jonas Pleškys pasiliko JAV. 
Tačiau sutuoktinių ryšiai nenutrū
ko. Jonas Pleškys rūpinosi ir pini
gais rėmė dukters mokslinimąsi. 
Dalyvavo dukters vestuvėse. 

Beje, Jonas Pleškys, tarnauda
mas sovietų kariniame laivyne, buvo 
vedęs Klaipėdoje gyvenusią žydų 
tautybės merginą. Jo artimieji rodė 
nepasitenkinimą tomis vedybomis. 
Nerodė didesnio džiaugsmo ir pats 
jaunavedys. Jonui Pleškiui pasi
traukus į užsienį, jo tuometinė žmo
na oficialiu keliu išsiskyrė ir apsi
gyveno Lenkijoje. 

Galima būtų išsitarti ir apie 
kitas mūsų tautiečio jūrininkams 
būdingus romantiškus nuotykius. 

Tačiau ribota rašinėlio 
apimtis verčia susilaikyti. 
Visa tai yra gana plačiai 
aprašyta anglų kalba 
pasirodžiusioje knygoje 
„Search for Freedom". 
Knygos autorė Amerikos 
lietuvaitė Marijona Vens-
lauskaitė-Boyle. 

Šioje knygoje, be dau
gelio negirdėtų įvykių, yra 
aprašytas Jono Pleškio 
slaptas susitikimas su 
savo seseria. Tai atsitiko 
1988 m. Houston mieste. 
Tais metais, vykdant JAV 
ir S.S. kultūrinių mainų 
susitarimą, JAV lankėsi 
Vilniaus Jaunimo teatras, 
atlikdamas Ibsen ir Če-
chov dramos veikalus New 
York, Čikagoje (Royal 
George teatre) ir Houston. 
Jono ir Eugenijos pasima
tymas įvyko vieno Hous
ton viešbučio patalpose. 
Tai buvo pirmasis brolio ir 
sesers susitikimas po 27-
erių metų. 

Nejučiomis kyla klau
simas, kaip sovietai, žino
dami apie Jono Pleškio 
prieglobstį JAV, sutiko 
išleisti seserį gastrolėms. 
Galima įtarti, kad KGB 
tikėjosi galimo Eugenijos 
bei Jono Plėškių susitiki

mo ir tuo pačiu susidorojimo myriop 
pasmerktu žmogumi. Ką gi ir šiuo 
kartu sovietams nepavyko „užuosti" 
nei susitikimo datos, nei vietos. 

Jonas Pleškys, ilgėdamasis tė
vynės, išdrįso apsilankyti atgimusio
je Lietuvoje. Viešėdamas gimtajame 
krašte laikėsi atsargumo ir tenkino
si viešnage artimiausių žmonių 
tarpe. Grįžęs į JAV, ėmė negaluoti. 
Skundėsi sunkiai pakeliamais gal
vos skausmais. Jam nebuvo lemta 
pasveikti. Mirusiojo palaikai buvo 
užtikti 1993 m. balandžio 14 d. 
Tiksli mirimo data nenustatyta. 

Yra žinoma knyga „The Hunt 
For Red October" ir tokio pat pava
dinimo filmas. Tom Clance knygoje, 
o vėliau kuriant filmą aiškiai minėjo 
Lietuvą ir lietuvius. Taipgi atrodo, 
jojo knygoje ir sukant filmą buvo 
naudotasi Jono Pleškio patirtimi. 

Neseniai pasirodžiusioje Mari
jonos Venslauskaitės-Boyle anglų 
kalba parašytoje 288 puslapių kny
goje yra daug dokumentų faksimilių 
ir foto nuotraukų. Knygoje gana 
plačiai apibūdinta Lietuvos istorija, 
Lietuvos okupacijos, ir atgimusi 
Lietuva. 

* . * * 

Knygą išleido „Eglės" leidykla 
Klaipėdoje. Kaina 25 dol. Tuo tarpu 
knyga gaunama kreipiantis autorės 
adresu: Ms. Marion Boyle, 13508 
S.E. River Rd., Portland, OR 97222. 

Šią vasarą numatoma išleisti 
knygą lietuvių kalba. Reikėtų pri
durti, jog autorė knygą parašė ir iš
leido savo lėšomis. Rašydama knygą 
lankėsi Lietuvoje, Latvijoje, Švedijo
je ir kitur. 

Petras Petrutis 

Jonas Pleškys 1992 m 
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AMŽINYBĖN IŠKELIAVO JURGIS JANUŠAITIS 
Balandžio 20 d. ryte Daytona 

Beach lietuviai staiga sužinojo, kad 
savo ligos kančias užbaigė ir į am
žinybę iškeliavo Jurgis Janušaitis. 
Jis gimė 1912 m. rugpjūčio 4 d. Lie
tuvoje, Džiugonių kaime. Tačiau 
gimnazijos mokslus baigė Kaune, 
nes ten gyveno jo vyresnysis brolis. 

Lietuvoje jis dirbo Paštų vadybo
je. Paštų vadyboje dirbo ir Veronika 
Meškėnaitė, kilusi iš Bajorų kaimo. 
Jie susidraugavo ir sukūrė šeimą. 
Tačiau neilgai trukus bolševikų ar
mija užėmė Lietuvą ir Janušaičiams, 
kaip daugeliui mūsiškių, teko trauk
tis į Vakarus. 

Vokietijoje jie apsigyveno Hanau 
išvietintų žmonių stovykloje. Jurgis 
tuojau įsijungė į lietuvišką veiklą ir 
pradėjo bendradarbiauti lietuviškoje 
spaudoje. O, be to, jis dar suorgani
zavo ir Hanau stovyklos lietuvių lei
dinį. 

Kaip ir daugeliui mūsiškių, 
Janušaičiams teko apleisti Vokie
tijos žemę ir iškeliauti į tą neribotų 
laisvių šalį - JAV. Jie apsigyveno 
Čikagoje. Janušaitis įsigijo maisto 
gaminių krautuvę ir visai neblogai 
vertėsi. Tačiau jų dukros augo ir 
teko ieškoti gyvenimui patogesnės 
vietos. 

Jis susipažino su kitu lietuvių 
verslininku Jurgiu Mažeika. Ir jie 
abu bendromis jėgomis geroje 
Čikagos vietoje, kur aplink tuo metu 

gyveno nemažai lietuvių, sukūrė 
„Paramos" prekybinę įmonę. Pre
kyba sekėsi gan gerai. Prekyba su
maniai organizavo ir administravo 
J. Mažeika, tačiau prekybai labai 
pasitarnavo ir Janušaičio sugebėji
mas bendrauti su žmonėmis. Jis su
gebėjo savo malonia šypsena ir sma
giais pokalbiais pritraukti daug 
naujų pirkėjų. Žodžiu, šių abiejų ga
bių prekybininkų tvarkoma, įmonė 
klestėjo ir nuolat augo. 

Tačiau laikai keitėsi. Apylinkė 
pradėjo keistis. Lietuviai pradėjo 
keltis į kitas Čikagos apylinkes. O 
Janušaičiai ir Mažeikos jau sulaukė 
gražaus, našaus amžiaus. Jie nutarė 
apleisti Čikagą ir keltis naujam 
gyvenimui į saulėtą Floridą. Jie 
pasirinko Daytona Beach miestą. 
Jeigu tikėti kelionių įstaigų leidi
niais, tai jie tvirtina, kad Daytona 
Beach gyvenvietė yra prie gražiausio 
pasaulyje Atlanto vandenyno pa
plūdimio. 1971 m. abi šios šeimos 
apleido Čikagą ir apsigyveno prie to 
gražiausio pasaulyje paplūdimio. 

Janušaičiai įsigijo gražų namą 
netoli vandenyno, tad Jurgis mėgo 
kasdien iš ryto išeiti ir pasivaikščioti 
prie Atlanto. Tačiau Janušaičių 
namai pasidarė lyg koks lietuvių 
susibūrimo ir susižinojimo centras. 
Tuose namuose būdavo įvairūs lietu
viški susibūrimai. O, be to, dar 
Janušaičiai mėgo ruošti lietuviškus 

Jurgis janušaitis 1967 m. 

susiėjimus įvairių metinių ir šei
myninių švenčių progomis. Svečiai 
visad būdavo labai gražiai priima
mai, skaniai pavaišinami. 

Svarbiausia, kad Floridoje gra
žiausiomis spalvomis nušvito Janu
šaičio įgimti žurnalistiniai gabumai. 
Jis turėjo daug laiko, tad galėjo va
landų valandas prasėdėti prie rašo
mosios mašinėlės. Jis tapo nuola
tiniu „Draugo" dienraščio bendra
darbiu ir parašė daug straipsnių 
lietuviškais reikalais. Be „Draugo" 

jis dar bendradarbiavo „Dirvoje" ir 
„Tėviškės žiburiuose". O, be to, dar 
rašė ir į Australijos lietuvių laik
raščius. 

Tačiau paskutiniuoju metu jis 
jau daugiau siuntė korespondencijas 
iš mūsų kultūrinės ir visuomenės 
veiklos. Čia reikėtų prisiminti, kad 
Janušaitis visus mūsų renginius 
aprašydavo tik šviesiomis spalvo
mis, nutylėdamas bet kokius trūku
mus ir nepasisekimus. 

Nukelta j 9 psl. 

O sausio mėnesį žymiausią lietuvių baritoną 
(muz. R. Žigaitis yra pasakęs — „Anksčiau buvo 
Petrausko era, tada Noreikos era, o dabar Juo-
zapaičio era") teko išgirsti ne šelmiškoje Don Žuano 
rolėje, bet operoje „Traviata" Alfredo, pražilusio tė
vo vaidmenyje. Nors Naujų metų išvakarėse stato
mos operos „Traviata" tradicija paskutiniuoju laiku 
buvo nutraukta, ši mylima, dažniausiai lietuvių 
teatre rodyta, opera vėl patyrė sėkmę Vilniuje Lie
tuvos operos ir baleto teatre sutinkant 2006-uosius, 
ir buvo kartojama dar keturis kartus. 

Sausio 14-tą buvo paskutinis spektaklis. Šis 
pastatymas nebuvo tradicinis. Anglų reži

sierius Jonathan Miller pasirinko minimalizmą 
kostiumuose ir scenos dekoracijose. Pagrindinei 
Violetos rolei pasirinko jo dvejuose ankstyvesniuo
se pastatymuose dainavusią Asmik Grigorian, 
solistės Irenos Milkevičiūtės ir tenoro Geham Gri
gorian dukterį, šįmet baigusią magistrantūrą Lie
tuvos muzikos akademijoje. Puotos scenoje Violeta 
dėvėjo ne balinę suknelę, o ilgas kelnes, sudarant 
užuominą, kad tai neeilinė moteris. Per visą 
paskutinę sceną Violeta dainavo gulėdama lovoje. 
Alfredo buvo jaunas ukrainietis tenoras, o už jo 
tėvo Žoržo vaidmenį daug pagyrimų susilaukė pasi-
sendinęs Vytautas Juozapaitis. Didelį susido
mėjimą sukėlusi opera buvo plačiai diskutuojama 
— vieni už, kiti prieš tokį netradicinį pastatymą. 
Kiti priminė, kad šiuo metu Asmik Grigorian ir dar 
Muzikos akademijoje studijuojanti Ieva Prudni-
kovaitė yra bene perspektyviausios Lietuvos jaunos 
solistės. 

Nenuilstanti, visų gerbiama, su savo vyru dr. 
Adolfu Damušiu (jau miręs) Michigan valstijoje 
ateitininkų .stovyklos Dainava pirkimo iniciatorė 
Jadvyga Damušienė priminė, kad sausio 20 d. į 
Vilnių atvyksta Kauno Muzikinis teatras su spek
takliu „Carmen", kur pagrindinę rolę atliks „Sau
lutės" labdaros koncertuose dalyvavusi Rita Preik-
šaitė. Buvo įdomu, nes tai buvo ne tiesiogiai operi
nis, bet labiau operetinis pastatymas, o Preikšaitė 
savotiškai švelnesnė, „nežaibuojanti" Karmen. 
Įdomu, kad net baisūs šalčiai neatbaido Jadvygos 
Damušienės nuo dalyvavimo kultūriniuose, visuo
meniniuose renginiuose. Nors orai lediniai, ji su 
dukra ambasadore Ginte buvo atėjusi pamatyti ir 
spektaklį „Skrajojantis olandas" su soliste Sigute 
Stonyte. 

Atėję vakarieniauti restorane „Neringa", už
tikome ten vykstančią rašytojų draugijos vakaronę. 
Smalsumo vedina žvilgtelėjau, kas ten vyksta — 
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gal bus Bradūnai, gal mūsų žento pusbrolis Saulius 
Šaltenis, kurio knygą „Riešutų duona" perskaičiau, 
nesuprasdama nuolatinio Juodo debesėlio" fono, 
filosofinių kliedinčio išvedimų. Jo tėvo Rapolo vai
kystės prisiminimus „Laiko burės" buvau skaičiusi 
su dideliu susidomėjimu, nes ten jis aprašo, kaip 
tais laikais buvo vertinamas mokslas, kokiomis 
sunkiomis sąlygomis buvo mokslo siekiama, koks 
troškimas kuo daugiau išmokti. Deja, jų ten 
nemačiau, bet buvo didelis malonumas susitikti 
energingąją Jadvygą Damušienę, Lietuvos amba
sadorę Gintę Damušytę ir rezistente Nijolę Sa-
dūnaitę. 

Jadvyga Damušienė ir seselė Nijolė Sadūnaitė 
prieš keletą metų buvo apdovanotos atei

tininkių Korp! Giedra 
teikiama kun. J. Pruns-
kio premija moteriai, 
skleidžiančiai krikščio
niškus idealus. Su sesele 
Sadūnaitė prisiminėm 
jos viešnagę Čikagoje, 
prašė perduoti linkėji
mus jos dėdei dr. Ka
zimierui Rimkui. Kaip ir 
anksčiau, seselė Sadū
naitė tryško entuziaz
mu, šypsena, jaunatviš
ka gera nuotaika, apaš
talavimo dvasia. 

Rūtos Kviklytės-Ku-
likauskienės kviesti, at
vykome į Lietuvos ope
ros ir baleto teatro pa
ramos fondo „Orfėjaus 
lyra" (pirm. Birutė Viz
girdienė) vakarą. Ne
paprastame renginyje 

teatro fojė buvo galima iš arti išvysti meniškus 
kostiumus, naudojamus operų ir baleto spektak
liuose. Mūsų nustebimui prie įėjimo darbavosi jau 
spėjusi prisijungti prie paramos fondo veiklos, 
Čikagoje užaugusi dainininkė Nerija Linkevičiūtė-
Kasparienė, kuri su vyru Romu lapkričio mėn. 
grįžo gyventi į Lietuvą. 

Vienas po kito grakščiu žingsniu ar skambia 
arija į fojė įrengtą sceną plaukė įvairūs operų ir 
baletų personažai, o labdaringai nusiteikusi publi
ka (bilietai po 100 litų) buvo supažindinta su ta
lentingų, žymių kūrėjų kostiumais, įskaitant net 
Amerikoje išgarsėjusio Juozo Statkevičiaus, kurio 
madingus originalus pamėgo filantrope Audrey 
Grūs. Dalinamame naujai išleistame operos ir bale
to žurnale „Bravissimo" Violeta Urmana prisipaži
no, kad mėgsta hip hop muziką. 

Scenoje, be kitų pasirodė A. Grigorian (Vio
leta), A. Rubežius (Lenskis), V. Juozapaitis 

(Don Žuanas), R. Žilinskaitė (Cerlina). Arijos ir ba
letas buvo įdomiai supinti į specialiai vakarui su
kurtą meilės ir pavydo humoristinį siužetą. Vakare 
dalyvavo ir iš Paryžiaus atvykę Ričardas bei Živilė 
Bačkiai. Ričardo Bačkio paprašiau, kad Paryžiuje 
perduotų linkėjimus buvusiai čikagietei Žibutei 
Duobaitei-Klimienei, o jis, šposaudamas paprašė, 
kad perduočiau linkėjimus jo broliui kardinolui 
Bačkiui! Bus daugiau. 

Vi ln iu Įe p r i e . .Ne r i ngos r e s t o r a n o po Rasytoiu drauqi|os sus i r ink imo Jadvyga 
D a m u š i e n ė (an t r o j i is kairės' ' su duk ra ambasadore 0"~>te D a m u ^ v t e p ' -mop s 
deš inės ! ir p a ž į s t a m o m i s v i l n i e t ė m i s Indrės Tijūnėlienės nuotr . 
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Teatralai ginčijasi, kurie labiau „urviniai" Prezidentas: Lietuva nusipelnė 
geresnės vidaus politikos 

Pjesės autorius Sigitas Parulskis (d) ir spektaklio režisierius Kostas Smorigi 
nas. 

Vilnius , gegužės 11 d. (ELTA) — 
Aktoriaus ir režisieriaus Kosto Smo
rigino s t a t o m a s monospektakl is 
„Urvinė moteris" pagal Sigito Pa
miškio pjesę, dar neįvykus premje
rai , sukėlė ginčą dėl pavadinimo su 
itin populiaraus spektaklio „Urvinis 
žmogus" kūrėjais. 

Popul iar ią komediją „Urvinis 
žmogus" Lietuvoje pristačiusi agen
tū ra „Baltic Music" paskelbė irgi 
s ta tant i spektaklį tuo pačiu pavadi
nimu „Urvinė moteris" ir atsiribojo 
nuo aktoriaus Kosto Smorigino ir ra
šytojo Sigito Parulskio projekto tuo 
pačiu pavadinimu, kaip neturinčiu 
nieko bendra su originalia kelias pa
saulio šalis apkeliavusia teatro ko
medija — Pietų Afrikos rašytojos 
Emma Peirson pjese-atsakymu „Ur
vinio žmogaus" autoriui amerikie
čiui Rob Becker. 

Spektaklį „Urvinis žmogus" Vil
niuje 2004 metais režisavo K. Smori
ginas, sukūręs ir vaidmenį šiame 
monospektaklyje kar tu su Dainiumi 
Kazlausku ir Dariumi Meškausku. 

„Kilusi konfrontacija spaudoje ir 
internete man nėra suprantama, bet 
tai tu rbū t neišvengiamas meno pa
saulyje ambicijų klausimas. Prieš 
dvejus metus pradėjus vaidinti 'Ur
vinį žmogų', išgirdau, kad yra pjesė 
'Moters atsakymas ' , tačiau negalė
jau jos išprašyti iš prodiuserių, taigi 
nesu perskaitęs nė vieno tos pjesės 
sakinio. 

Tuomet pasakiau, kad ieškosiu 
lietuvių autoriaus, kur is parašytų 
originalią pjesę-atsakymą", — pa
sakojo K. Smoriginas, teigęs paga) 
kontraktą dar vaidinsiantis ir tris 
„Urvinio žmogaus" spektaklius. 

Pasak režisieriaus, kilęs ginčas 
dėl spektaklio pavadinimo yra ne 
kūrėjų, o prodiuserių reikalas. Būsi
mo K. Smorigino spektaklio „Urvinė 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

moteris" prodiuseris Egidijus Bara
nauskas žada kreiptis į teisines ins
titucijas, kad „kolegos pasiaiškintų 
dėl užpatentuoto pavadinimo 'Urvi
nė moteris' neteisėto naudojimo". 

Pasak režisieriaus K. Smori
gino, buvo iškart nuspręsta, kad 
naujame monospektaklyje nebus 
naudojama nė viena situacija iš 
spektaklio „Urvinis žmogus", išsky
rus žanrą. „Spektaklyje bandome 
ieškoti, ką galvoja šiuolaikinė sub
rendusi moteris, perkopusi per tris
dešimt, išeinanti į 'medžioklę', susi
durianti su įvairiausiais savo idealo 
ieškančiais vyrais", — trumpai siu
žetą išdėstė režisierius. 

Kol kas monospektaklį repetuo
ja dvi aktorės — Neringa Varnelytė 
ir Rimantė Valeikaitė, puikiai pa
žįstamos teatro ir televizijos žiū
rovams. 

„Tai aktorės, kurios lengvai kal
ba ir lengvai improvizuoja. Manau, 
kad atsiras ir trečia aktorė, nes man 
svarbus skirtingas jų amžius", — at
skleidė režisierius. 

Pjesės „Urvinė moteris" auto
rius — dramaturgas, prozininkas ir 
poetas Sigitas Parulskis sako, kad 
jam nebuvo sunku rašyti apie mo
terį. 

„Tai 'klubinė' pjesė, retoriška ir 
labiau skirta kalbėjimui —ji turi bū
ti gerai iškalbama ir gerai išklauso
ma. Tai kalbos dalykai, o ne subtilūs, 
virtuoziški niuansai, reikalingi inte
lektualiajai, sudėtingai dramaturgi
jai. Todėl pasiversti moterimi kalbo
je nebuvo labai sunku, nes kalba — 
mano stichija ir įrankis", — kalbėjo 
S. Parulskis. 

Humoristinio monospektaklio 
„Urvinė moteris" premjera numa
toma birželio 14-15 dienomis buvu
sio „Pergalės" kino teatro, dabar — 
„Pramogų banko" scenoje. 

* L ie tuvos ga l iūnų federacija 
š ia i s m e t a i s p lanuoja surengti 
n e tik L i e t u v o s ir Balt i jos galiū
nų čempionatus, bet ir šalies rinkti
nės dvikovą su stipriausiais atletais 
iš viso pasaulio. „Akivaizdu, kad sa
vo sportine forma galime didžiuotis 
visame pasaulyje, todėl Lietuvoje ke
t iname surengti ir tarptaut inius ga
liūnų čempionatus", — teigia stip
riausias pasaulio at letas, Lietuvos 
galiūnų federacijos viceprezidentas 
Žydrūnas Savickas. 

* K e t v i r t a d i e n i Vilniuje pa
g e r b t a s K u r o p o s s u n k i o s i o s at
l e t i k o s č e m p i o n a t e Lenk i jo je 

stūmimo veiksme bronzos medalį iš
kovojęs Ramūnas Vyšniauskas (svo
rio kategorija iki 105 kg) bei trys 
Lietuvos Seimo nariai — Vytautas 
Galvonas, Algirdas Sysas ir Algis 
Čaplikas — Krokuvoje antrą kartą 
tapę planetos parlamentarų bėgimo 
maratono nugalėtojais. 

* Šiaul iuose vykstančiose 
Lietuvos paprastųjų šaškių čem
p i o n a t o aukšč iaus ios ios lygos 
turnyre po 7 ratų tarp dvylikos daly
vių pirmauja šiaulietis Andrius Ky
bartas ir Algimantas Barauske iš 
Mažeikiu Abi i šaškininkai turi po ] 1 
?;isku :.-• 1 J ?ni:::v; 

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 
Lietuva nusipelnė matyti geresnį ir 
moralesnį vidaus politikos veidą, 
mano prezidentas Valdas Adamkus. 

Kalbėdamas apie vidaus politi
kos situaciją Lietuvoje, interviu „Ži
nių radijui" šalies vadovas teigė, jog 
šalis išgyvena partinę-moralinę kri
zę. 

„Aš norėčiau matyti atviros, sa
ve gerbiančios kiekvienos politinės 
partijos veiklą, kurios pagrindas bū
tų valstybingumas, bet ne partiniai 
interesai, o dar blogiau piktnaudžia
vimas valstybinėmis pozicijomis, pa
sinaudojant biurokratiniais keliais 
suteiktomis privilegijomis, — o to 
Lietuvoje dar netrūksta ir neapgau-
dinėkime savęs, šiandieną Lietuva 
išgyvena partinę-moralinę krizę, ku
ri nepasitarnauja Lietuvos reika
lams", — kalbėjo prezidentas. 

J i s stebėjosi, kad pagrindiniai 
moralės principai yra aukojami var
dan buvimo valdžioje. 

„Šiandieną mes tariamės, kad 
paaukodami pagrindinius principus 
išsilaikyti koalicijoje ar valdžioje, ir 
aš nemanau, kad tai yra kelias, ku
riuo Lietuva turi eiti. Kiekvienas 
Lietuvos žmogus, įskaitant ir mane, 

svajoja apie kitokią santvarką Lietu
voje ir, deja, šiandien mes negalime 
tuo pasigirti. Ar tai yra persilaužimo 
laikotarpis, nors jis yra be galo ilgas, 
jau 16 metų, ar tai yra būtina naujai 
persitvarkančiai valstybei? Aš šian
dien į tą klausimą negaliu pats sau 
atsakyti. Tačiau aš esu tikras, kad 
Lietuva nusipelnė truputį geresnės 
vidaus santvarkos, negu tos, kurioje 
šiandien esame", — sakė jis. 

Pastaruoju metu Lietuva neiš
brenda iš skandalų susijusių su val
dančiosios koalicijos darbu. Prieš 
mėnesį iš Seimo pirmininko posto 
atstatydinus socialliberalų vadovą 
Artūrą Paulauską, jo vadovaujama 
partija taip pat pasitraukė iš valdan
čiosios koalicijos. 

Valdančiąją daugumą po derybų 
dėl postų ir įtakos nusprendė išsau
goti likusios trys politinės jėgos — 
socialdemokratai, Darbo partija bei 
valstiečiai liaudininkai, tačiau praė
jusią savaitę suskilo ir pačių „dar-
biečių" frakcija Seime. Atskalūnai, 
prie kurių prisijungė ir naujasis Sei
mo pirmininkas Viktoras Muntia-
nas, nusprendė sudaryti savo frakci
ją, kuriai valdančioji dauguma pa
siūlė bendradarbiavimo sutartį. 

Savižudybių p r o b l e m a išlieka opi 
Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 

Kauno visuomenės sveikatos centro 
(KVSC) 2004 metų duomenimis, net 
65 proc. žmonių savižudybei ryžosi 
būdami neblaivūs. 

„Nemažėja žmonių, kurie išėji
mą iš gyvenimo pakeliant prieš save 
ranką, suvokia kaip vienintelę išeitį 
susidūrus su dideliais sunkumais. 
Negalėdami patys išspręsti savo 
problemų, jie jaučiasi visiškai bejė
giai. Kiekvieno visuomenės nario pa
reiga prisidėti prie savižudybių pre
vencijos — padėti žmonėms, ypač 
jaunuoliams, suprasti, kad prašyti 
pagalbos sunkiausią gyvenime aki

mirką yra ne silpnumas, o stiprybė", 
— sako Kauno visuomenės sveikatos 
centro (KVSC) specialistai. 

Pasauliniame Tarptautinės savi
žudybių prevencijos asociacijos 
asamblėjos (IASP) kongrese, kuris 
vyko Pietų Afrikoje, Lietuva buvo iš
skirta kaip šalis, kurios savižudybių 
rodiklis 2003 metais buvo didžiau
sias pasaulyje — 42.1 atvejo teko 
100,000 gyventojų. 

Statistikos departamento duo
menimis, 2004 metais Lietuvoje per 
dieną savo noru iš gyvenimo pasi
traukdavo 3-4 žmonės. Per metus 
nusižudė 1,381 žmogus. 

Švėkšnos mies te l į nus iaubė ugnis 
Atkelta iŠ 1 psl. 

Pasak Šilutės priešgaisrinės gel
bėjimo tarnybos Valstybinės prieš
gaisrinės priežiūros inspekcijos vir
šininko Arūno Ališausko, ugnis labai 
greitai įsiplieskė dėl st ipraus vėjo, 
sauso oro ir arti vienas šalia kito sto
vinčių medinių namų. 

Švėkšnos miestelio istorijoje 
gaisrų netrūko. 1732 m. didelis gais
ras visiškai sunaikinęs pirmąją me
dinę miestelio bažnyčią, ji a ts ta tyta 

po 10 metų. 
1891 m. miestelį vėl nusiaubė 

gaisras. Vienas didžiausių gaisrų 
Švėkšnoje įvyko 1925 m. gegužės 25-
ąją. Jis, anot istorikų, sunaikino be
veik visą miestelį, tada labiausiai 
nukentėjo jo centras. Sudegė apie 
300 namų, žuvo du žmonės. Švėkšną 
pavyko atstatyti tik per kelerius me
tus. Beje, švėkšniškiai tikino, kad 
trečiadienio gaisras kilo visai netoli 
tos vietos. 

K. Bobelis traukiasi iš Seimo 
Atkelta iš 1 psl. 
pirmininko pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas ketvirtadienį perska i tė 
Seimo posėdyje. 

K. Bobelis, kuriam dabar 83-eji, 
į Seimą buvo išrinktas pagal Vals
tiečių liaudininkų sąjungos (tuomet 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos) sąrašą. J is šiuo 
metu yra vyriausias amžiumi Seimo 
narys. 

Valstiečių liaudininkų vadovė, 
žemės ūkio ministrė Kazimira 
Prunskienė sakė, jog kandidatų rin
kimų sąraše po K Bobelio yra Žemes 
rikio rūmų pirmininkas Bronius 
Markauskas 

Tacian K Prunskiene sake pa

geidaujanti, kad B. Markauskas „ge
rai dirbantis svarbų ir atsakingą 
darbą žemės ūkio srityje, iš. jo nesi
trauktų". 

K. Bobelį greičiausiai Seime gali 
pakeisti Vilniaus pedagoginio uni
versiteto rektorius Algirdas Gaižu
tis. 

Iš valdančiosios Valstiečių liau
dininkų frakcijos Seime į Liberalde-
mokratų frakciją K. Bobelis pasi
traukė į opoziciją prieš tris savaites. 

K. Bobelis tąkart kritikavo val
dančiuosius dėl nekonstruktyvaus 
darbo. 

Valstiečiai liaudininkai savo 
HiozT'i aiškino, kari K Bobelis pasi
trankė riel nepatenkintu ambinju 
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais) 

Londono sprogdintojai tikriausiai 
palaikė ryšius su ,,al Qaeda" 

L o n d o n a s , gegužės 11 d. 
(AFP/BNS) — Du iš dviejų mirtinin
kų, pernai susprogdinusių bombas 
Londono traukiniuose ir autobuse, 
t ikriausiai palaikė ryšius su „ai 
Qaeda", tačiau britų saugumo tarny
boms trūko išteklių jų planams su
žlugdyti, sakoma ketvirtadienį pa
skelbtoje oficialioje ataskaitoje. 

Ataskaitoje, kurią parengė įta
kingas parlamento komitetas, pažy
mima, kad vyksta tyrimai siekiant 
nustatyti , kaip „ai Qaeda" galėjo da
lyvauti rengiant ir įvykdant šį di
džiausią teroro išpuolį Didžiojoje 
Britanijoje, kurio metu žuvo 56 žmo
nės, tarp jų — keturi sprogdintojai. 

Šioje pirmojoje nuodugnioje ofi
cialioje ataskaitoje dėl liepos 7-osios 
išpuolių sakoma, kad 30 metų Mo-
hammad Sidiąue Khan ir 22 metų 
Shehzad Tanweer — du iš keturių 
sprogdintojų mirtininkų — nuo 2004 
metų lapkričio iki 2005 metų vasa
rio, kaip žinoma, buvo Pakistane. 

„Dar nenustatyta, su kuo jie su
sitiko Pakistane, bet nustatyta, kad 
jie tikriausiai turėjo kontaktų su 'ai 
Qaeda' veikėjais", — nurodoma 44 
puslapių Žvalgybos ir saugumo ko
miteto dokumente. 

Šie du vyrai ten tikriausiai buvo 
„rengiami operatyviniam darbui". 

Tuo pačiu komitetas atmetė po 
išpuolių svars ty tas teorijas apie 

Naujoji Lenkijos vyriausybė — 
proeuropietiška ir proamerikietiška 

Varšuva, gegužės 11 d. 
(,,Reuters7BNS) — Lenkijos prezi
dentas Lech Kaczynski trečiadienį 
dar kartą patikino lenkus, kad jų 
naujoji vyriausybė, kurioje dirba ir 
šalies prova kari etiško kurso oponen
tai, nekeis užsienio politikos ir ne
stabdys reformų. 

Valdančioji konservatyviųjų par
tija „Įstatymas ir teisingumas", ku
riai vadovauja prezidento brolis dvy
nys Jaroslavv Kaczynski, praėjusią 
savaitę suformavo daugumos koali
ciją su dviem nedidelėmis populis
tinėms partijomis, kurios nepritarė 
Lenkijos stojimui į Europos Sąjungą 
(ES) ir daug metų kritikavo rinkos 
reformas. 

Visuomenės apklausos rodo, kad 
dauguma lenkų nepatikliai žiūri į 
vyriausybę, kurioje vicepremjerų 
postus užima skandalais išgarsėjęs 
Andrzej Lepper ir nacionalistas Ro
man Giertych. 

„Norėčiau jus patikinti, kad, ne
paisant jūsų abejonių, padėtis gerė
ja", — vakare per visuomeninę tele
viziją kreipdamasis į tautą sakė pre
zidentas. 

Pasak jo, naujoji koalicija, kurią 
sudarę konservatyvieji, pusmetį val
dę kaip mažuma, pagaliau užsitikri
no daugumą parlamente, sudarys 
sąlygas vyriausybei vykdyti savo ko
vos su korupcija darbotvarkę ir pri
imti įstatymus dėl verslo ir valstybės 
finansų. 

„Tai atveria vartus Lenkijai, ge
resnei nei šiandien, — garbingesnei, 
teisingesnei, tokiai, kur. sparčiau 

penktąjį sprogdintoją ar „organiza
torių", kuris vėliau galėjo pabėgti iš. 
šalies. 

Ataskaitoje atskleidžiama, kad 
M. S. Khan ir Sh. Tanweer britų I 
žvalgybininkų dėmesį atkreipė dar 
prieš liepos 7-ąją. 

M. S. Khan, Sh. Tanweer, 18 me
tų Hasib Hussain ir 19 metų Ger-
maine Lindsay, dar žinomas kaip Ab- • 
dullah Shaheed Jamal 2005-ųjų lie- į 
pos 7-osios rytą, piko valandą, trijuo
se Londono metropoliteno trauki
niuose ir viename autobuse susprog
dino kuprinėse turėtas bombas. 

Ataskaitą parengę pareigūnai 
nurodė, kad vidaus žvalgybos tarny
bai MI5 trūko išteklių šiai terorizmo 
grėsmei spręsti. 

Pernai , vyriausybei nesutikus 
atlikti viešo tyrimo, kurio reikalavo 
52 per sprogimus žuvusių žmonių 
šeimos ir 700 per juos sužeistų žmo
nių, buvo parengtos dvi ataskaitos. 

Per liepos 7-osios išpuolius nu
kentėję žmonės ir toliau reikalauja 
tokio tyrimo. 

Paul Dadge, kuris po sprogimo 
viename traukinyje buvo nufotogra
fuotas padedantis sužeistai mote
riai, BBC sakė, jog tik viešas tyrimas 
užtikrintų, kad visos liepos 7-osios 
pamokos nepraėjo veltui. 

„Darysiu visa, ką galiu, agituo
damas už viešą tyrimą", — sakė jis. 

auga i r naudojasi narystės ES su
teiktomis galimybėmis", — sakė jis. 

L. Kaczynski rėmė Lenkijos sto
jimą į ES 2004-aisiais, bet nepritaria 
didesnei integracijai šioje 25 narių 
sąjungoje. J is nurodė, kad Lenkija 
neatsisakys strategiškai svarbių ry
šių su JAV. 

„Kaip prezidentas, esu konstitu
cijos, visų šalies institucijų tinkamo 
funkcionavimo sergėtojas. Prižiūrė
siu Lenkijos užsienio politiką, kad ji 
liktų proeuropietiška ir proatlanti-
nė", — pažymėjo jis. 

Lenkijos vadovas savo šalies pi
liečiams aiškino, jog „Įstatymo ir tei
singumo", „Savigynos" ir Lenkijos 
šeimų lygos koalicija buvo sudaryta 
siekiant vykdyti esmines reformas, 
kurios be daugumos parlamente ne
galėjo būti įgyvendintos. 

Dėl to, kad nepavyko sudaryti 
koalicijos su Pilietine platforma, ku
rios tikėjosi rinkėjai, prezidentas 
kaltino pačią opoziciją. 

L. Kaczynski nuomone, dabarti
nė koalicija jau pradeda vykdyti es
mines reformas. Kaip pavyzdžius jis 
pateikė Karinių informacinių tarny
bų likvidavimą, Centrinio antiko
rupcinio biuro įkūrimą, chuliganų 
teismą per 24 valandas. 

Baigdamas savo kalbą Lenkijos 
prezidentas pabrėžė, jog yra optimis
tas ir mano, kad tokie turi būti visi 
šalies piliečiai. 

Tačiau pastarieji neskuba teigia
ma! vertinti naujo^o^ Vyriausybe? 
Da'ionau :uu puse ier.ku i.-' ;os teigia 
no.uukį ..:ucko ^-ro' 

EUROPA 

VIENA 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 

Tarybos penkių nuolatinių narių ir 
Vokietijos atstovai gegužės 19 dieną 
turi susitikti Londone aptarti naujų 
pasiūlymų Iranui, kad šis atsisaky
tų savo branduolinės programos, sa
kė diplomatai. Europos Sąjungos 
(ES) derybininkės Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir Vokietija — vadinama
sis ES trejetas — rengia pasiūlymą 
dėl privilegijų, kuriomis pavyktų įti
kinti Iraną pažaboti savo branduoli
nes ambicijas, ir dėl sankcijų, jei su
sitarti nepavyktų. Sis pasiūlymas 
bus aptar tas su Rusija, Kinija ir 
JAV. 

PARYŽIUS 
JAV nerimauja dėl Rusijos, kuri 

savo energijos išteklius naudoja 
kaip politinę priemonę, ir Kinijos, 
kuriai t rūksta skaidrumo dėl išlaidų 
ginkluotei, pareiškė JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld. Pran
cūzijos laikraščio „Le Figaro" nuo
monių skiltyje D. Rumsfeld rašo, 
kad šiuo metu JAV daugiausia dė
mesio skiria Irakui ir Afganistanui, 
bet pažymėjo, jog ateityje jų politika 
priklausys nuo kitų didžiųjų valsty
bių, tokių kaip Kinija ir Rusija, 
sprendimų. D. Rumsfeld taip pat pa
žymėjo, kad JAV ir Kinijos santy
kius komplikuoja nepakankamas 
Beijing skaidrumas dėl karinių išlai-
dų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Floridos valstijos gubernatorius 

Jeb Bush galėtų būti „puikus prezi
dentas", trečiadienį pareiškė jo vy
resnysis brolis, JAV prezidentas 
George W. Bush, tačiau pats guber
natorius nedelsdamas dar kartą pa
neigė, kad 2008 metais gali siekti 
patekti į Baltuosius rūmus. „Aš no
rėčiau, kad Jeb po kurio laiko daly
vautų rinkimų kampanijoje, bet ne
žinau, ar jis to nori, ar ne", — sakė 

G. W. Bush. 53-ejų Jeb Bush, kur is 
Floridos gubernatoriaus poste dirba 
antrą kadenciją, pastaraisiais me
tais ne kartą sakė, kad nedalyvaus 
JAV prezidento rinkimuose 2008 m., 
o trečiadienį po brolio komentarų 
patvirtino, kad neapsigalvojo. 

AZIJA 

BIŠKEKAS 
Vienos nusikalstamų grupuočių 

vadovas, laimėjęs balandį papildo
mus rinkimus į Kirgizijos parlamen
tą, buvo palaidotas ketvirtadienio 
rytą, praėjus mažiau nei parai, kai jį 
nežinomi asmenys nušovė Biškeko 
priemiestyje. Rysbek Akmatbajev 
buvo sušaudytas šūviais iš automa
to, kai išėjo iš mečetės Kok Džar kai
me. Tačiau atvykusi į įvykio vietą 
milicija žuvusiojo nerado, nes R. Ak
matbajev palydovai paėmė jo kūną 
ir pasislėpė. R. Akmatbajev į milici
jos akiratį pateko prieš daugiau kaip 
25 metus. Pasak milicijos, tai buvo 
„ištisa epocha Kirgizijos kriminalis
tikos istorijoje, kuomet nusikaltėliai 
nuolat kišosi į valstybės valdymą". 

ARTIMIEJI RYTAI 

DOHA 
Palestiniečių karinė grupuotė 

„Hamas" trečiadienį savo rėmėjus 
visame pasaulyje paragino siųst i 
ginklus, kovotojus bei pinigus ir ta ip 
paremti jų kovą prieš Izraelį. „Visus 
žmones kaimyninėse arabų valsty
bėse, musulmonų pasaulyje ir visus, 
kurie nori mus paremti, prašome at
siųsti ginklų, pinigų ir vyrų", — pro-
palestinietiškame renginyje Katare 
sakė „Hamas" politinis vadovas 
Khaled Meshaal. „Neturėtumėte gė
dytis to daryti. Tai pasipriešinimas, 
ne terorizmas", — sakė jis. 

TEHRAN 
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad sakydamas kalbą vėl 
griebėsi antivakarietiškos retorikos 
ir pareiškė, kad Izraelis „vieną die
ną pradings". Griežtosios linijos pre
zidentas ir pasiskundė, kad „libera
lizmas nenori pripažinti palestinie
čių teritorijose įvykusių rinkimų, 
kuriuos palaikė patys žmonės". 
Anksčiau M. Ahmadinejad pareiš
kė, kad Izraelis turėtų būti „ištrin
tas iš žemėlapio". 

Air Freight 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas į visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. "*** 

Trucking 

Srr-'jlk-j siuntiniu suntirras oei 
p'Statyn-as > na^us Lietuvoje Latvroje 
Estijoje Baltarusijoje be- Ukra-~o;e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ROANOKE, VA 

FESTIVALIS VIRGINIA 
VALSTIJOJE 

Virginia valstijos pietvakarių 
kampelyje, Shenandoah slėnio vi
duryje, apsuptas gražiausiais Smo-
key Mountain kalnais, yra Roanoke 
miestelis, turintis apie 400,000 gy
ventojų. Bet svarbiausia —jame gy
vena trys ypatingos lietuvių šeimos. 

Nepaisant nedidelio tų šeimų 
skaičiaus, tikrai nuostabu, ką jos yra 
pasiekusios Lietuvos naudai. Jos 
suruošia Vasario 16-osios, Kovo 
11-osios minėjimus, švenčia Vely-

"kas, Kūčias ir kiekvienais metais 
dalyvauja šio miesto tarptautiniame 
festivalyje, garsindamos Lietuvą 
amerikiečių visuomenėje. Šios gru
pės vadovė yra Rita Maleiškienė — 
jauna, pilna entuziazmo, energijos ir 
pasididžiavimo, kad yra lietuvė. 

Rita atvyko į Roanoke prieš 
penkerius metus. Atvažiavusi suži
nojo, kad kiekvienais metais gegu
žės mėnesi Roanoke miestelis ruošia 
labai išgarsėjusį tarptautinį festi
valį, kuriame dalyvauja daug tauty

bių (pernai dalyvavo per 60!). Rita 
tuoj pamatė, kad čia yra viena ge
riausių progų supažindinti šios apy
linkės žmones su Lietuva. Taip nus
prendusi, ji drąsiai kreipėsi į festi
valio organizavimo komitetą ir pa
sisiūlė atstovauti Lietuvai. Jos pa
sisiūlymas buvo entuziastingai pri
imtas ir nuo tos dienos Rita suorga
nizavo „lietuvišką stalą", kuris buvo 
pilnas įvairių rankdarbių, juostų ir 
jos pačios sukurtų lankstinukų apie 
Lietuvą. 

Kiekvienais metais festivalio 
komitetas pakviečia vieną tautą būti 
tų metų pagrindine programos at
likėja. Šiemet komiteto vadovė Pearl 
Fu pasiūlė, kad Lietuva atliktų šį 
vaidmenį. Apie tai ji pasikalbėjo su 
Rita, kuri pamačiusi, kad čia tikrai 
yra palanki situacija, tuojau sutiko 
apsiimti šį darbą. Taip pradėjo suk
tis rateliai... 

Balandžio mėnesį per Lietuvos 
ambasadoriaus suruoštą krepšinio 

Reonoke, VA, tarptautinio festivalio vadovė Pearl Fu (kairėje) ir lietuvių daly
vavimo festivalyje organizatore Rita Maleiškienė su sūneliu. 

Ištieskite vaikui savo ranką ir 
duokite jam šeimą visam laikui 

{vaikinkite vaiką iš Lietuvos 

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) 

www.ourchildrenshomestead.org 
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turnyrą Washington, DC, Rita susi
tiko su amb. JAV ir Meksikai Vy-
gaudu Ušacku ir jį painformavo apie 
festivalį. Ambasadorius buvo suža
vėtas Ritos entuziazmu, jos tėvynės 
meile ir sutiko paremti jos pastangas. 

Visi žinome, kad tarp lietuvių 
visuomenės žinios greitai plinta. Tai 
nėra ko stebėtis, kad Philadelphia 
Lietuvių Bendruomenės ir Rytų apy
linkės LB valdybos, sužinojusios 
apie festivalį, taip pat sutiko jį pa
remti. 

Matydama, kad tai gal bus vie
nintelė tokia gera proga, Rita nu
sprendė padaryti šį lietuvių pasi
rodymą tikrai neužmirštamu. Ji 
susisiekė su Philadelphia tautinių 
šokių grupės „Aušrinė" vadovu Da
rium Šypaliu ir pakvietė „Aušrinę" 
dalyvauti. Darius sutiko. Ir štai, 
gegužės 13 d. Roanoke galės pa
matyti puikią lietuvių tautinių šo
kių grupę. 

Rita sugalvojo parodyti įvai
resnių eksponatų, ne tik rankdarbių; 
parodyti, kad dabartinė Lietuva turi 
gerų prekių. Tad festivalyje žmonės 
galės paragauti Rokiškio sūrio, juo
dos duonos ir „Švyturio" alaus. 
(„Švyturio" alaus gamintojai, suži
noję apie šiuos planus, sutiko juos 
paremti.) 

Žinia apie lietuvių pastangas 
pasiekė net U.S. Baltic Foundation. 
Fondas suprato šio festivalio vertę ir 
pasisiūlė būti festivalio rėmėju. 

Gegužės 13-14 savaitgalį She
nandoah slėnyje skambės lietuviška 
muzika, festivalio lankytojai galės 
susipažinti su Lietuva, pamatyti 
gražų lietuvišką jaunimą, šokantį 
tautinius šokius. 

Šis įvykis parodo, ką gali pa
siekti viena, energinga moteris, jau
čianti didelę meilę Lietuvai, ir nebi
janti dirbti. 

Rimas Gedeika 

AMBASADORIUS USACKAS KALBĖJO 
EUROPOS DIENOS PROGA 

Š. m. gegužės 8 d. Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas Virginia valstijos Wa-
kefield vidurinės mokyklos vyres
niųjų klasių mokiniams skaitė pas
kaitą apie Europos Sąjungą (ES). 

Lietuvos ambasadoriaus paskai
ta Wakefield vidurinėje mokykloje yra 
dalis Europos Komisijos delegatūros 
Vašingtone programos, kuria ES ša
lių-narių ambasadoriai JAV Euro
pos dienos proga tampa „Europos 
mokytojais" Vašingtono ir jo apylin
kėse esančiose vidurinėse mokyk
lose. 

„Prieš 56 metus gegužės 9 d. 
paskelbta Schumann deklaracija 
padėjo pagrindą Europos šalių inte
gracijai, bei besitęsiančiai taikai, 
stabilumui ir ekonominiam augimui 
kontinente, - paskaitos metu kalbėjo 
ambasadorius, papasakodamas apie 
Europos vienijimosi istoriją ir pas
kutinę ES plėtrą 2004 m. - Deja, 
pusę amžiaus iš Lietuvos ir kitų 

PARDUODA 

komunistinio režimo pavergtųjų 
tautų buvo atimta teisė bendrai 
kurti Europos ateitį. Lietuvos parti
zanų auka, pogrindiniai leidiniai, 
pagarba šalies istorijai, bei lietu
viškų tradicijų laikymasis liudija, 
kad, nepaisant okupacijos metų, mes 
visuomet išlikome europiečiais". 
Lietuvos diplomatas pažymėjo, kad 
JAV niekuomet nepripažino Baltijos 
šalių aneksijos ir okupacijos. 

„Esu tikras, kad teigiami poky
čiai Lietuvoje po nepriklausomybės 
atgavimo 1990 m., šalies energija ir 
dinamizmas, architektūros šedevrai, 
stebinę net Prancūzijos imperatorių 
Napoleoną, bei turtinga šalies is
torija patenkins jūsų žinių troškulį, 
o įvairiaspalvis, aktyvus kultūrinis 
gyvenimas, draugiški žmonės ir ža
vinga gamta leis atsikvėpti ir atgau
ti jėgas po nelengvų egzaminų ma
ratono", kalbėjo ambasadorius V. 
Ušackas. 

LR ambasados pranešimas 

SIŪLO DARBĄ 

L E M O N T RELATED LIVINC 
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL 

KENSIGTON ESTATES 
Soacious end uni t , w i t h custom 
upgrades t h r o u g h o u t $595,000 

630-257-5906 

C D L D R I V E R S 
C H I C A C O T O C A L I F O R N I A 
Some English necessary. Full t ime. 

6 3 0 - 4 9 5 - 8 3 8 2 
6 3 0 - 2 0 2 - 4 3 3 0 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have valid proof 

to work in the United States. 
Mušt speak English & driving a plūs. 
Come & go or nve-in. Also need exp. 

Baby/child care vvorkers. 
Call Vvlllie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

£> 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

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

LENOER 

GREIT PARDUODA 
rSp—| First Landmark Realty 

773-590-0205 
708-425-7160 

Bus. 
Ros. 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Grertas ir sa/imnqas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Tarp in inkautame gaunan t paskola 
• Pensininkams nuola ida 

http://www.ourchildrenshomestead.org
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Įvairios sporto žinios 
: 

Stuburo ir skausmo igos Širdies ligos 

R. Vyšniauskui — bronzos medalis 
Lietuvos sunkiaatletis Ramūnas 

Vyšniauskas Lenkijoje pasibaigu
siame 85-ajame Europos sunkiosios 
atletikos čempionate svorio kategori
joje iki 105 kg stūmimo veiksmu 
iškėlė 225 kg sveriančią štangą ir 
pelnė „mažąjį" bronzos medalį. 

29 metų klaipėdietis išrovė 185 
kg ir dvikovėje surinko 410 kg. R. 
Vyšniauskas tarp 20 dalyvių liko 
penktas. 

Pernai Senojo žemyno pirmeny
bėse Bulgarijoje R. Vyšniauskas 
pelnė bronzos medalį, dvikovėje 
surinkęs taip pat 410 kg (182,5/ 
225,7). 

Europos čempionu tapo 23 metų 
lenkas Marcin Dolega, dvikovėje 

surinkęs 424 kg. Jis išrovė 199 kg, 
pagerindamas pasaulio rekordą. Si
dabro medalis atiteko nugalėtojo ti
tulą gynusiam rusui Vladimir 
Smorčkov (417 kg), o bronzos me
dalį pelnė moldavas Alexandru Bra-
tan, 416 kg. Ketvirtas liko baltarusis 
Michail Advejev (412 kg). Kitas 
Lietuvos atstovas Gytis Grikinas 
(327 kg) užėmė 11-ąją vietą. Svorio 
kategorijoje per 105 kg mūsiškis 
Modestas Šimkus tarp 14 dalyvių 
buvo 12-tas. Jis išrovė 150 kg, iš
stūmė 183 kg ir dvikovėje surinko 
333 kg. Europos čempionu trečią 
kartą tapo Latvijos atstovas Viktor 
Šcerbatych (445 kg; 200/245). 

(Elta) 

Ramūnas Vyšniauskas. ELTA nuotr. 

R. Rumšas iškovojo devintąją pergalę 
Lietuvos dviratininkas Raimon

das Rumšas atstovaujantis Italijos 
komandai „Parkpre—Guru—Seile 
Italina", Italijoje laimėjo 11-ąsiais 
mėgėjų lenktynes „Gran Fondo Fe-
lice Gimondi". 

Tai jau devintoji 34 metų lietu
vio pergalė per "šį sezoną. Nuga
lėtojo titulą apgynęs R. Rumšas 

165,3 km nuvažiavo per 4 vai. 28 
min. 19 sek. ir artimiausią varžovą 
aplenkė beveik 5 minutėmis. 

Kitas Lietuvos dviratininkas 
Vladimiras Smirnovas („Bianchi — 
Pennelli Cinghiale") finišavo aštun
tas. Jis nuo nugalėtojo atsiliko 16 
min. 36 sek. 

(Elta) 

ŠALFASS praneša 
. . . • • • » . . . . . 

SALFASS-GOS SPORTO 
ŽAIDYNĖS ČIKAGOJE 

Pasiruošimas 56—osioms Šiaurės 
Amerikos Lietuvių sporto žai
dynėms, rengiamoms gegužės 14 ir 
18-21 d. Čikagoje, vyksta intensy
viai. Žaidynes vykdo Čikagos ASK 
„Lituanica" ir Čikagos KLC „Žal
giris". 

Krepšino rungtynės 
Krepšinio rungtynės vyrams A, 

vyrams B, moterims ir vaikinams 
(1987-1989 m. gimimo). Krepšinio 
koordinatoriaus dr. Donato Siliūno 
pranešimu, žaidynėse dalyvauti 
užsiregistravo 39 komandos iš 22 
sporto klubų: vyrų A — 9, vyrų B — 
20, moterų — 6 ir vaikinų A — 4. Dr. 
Siliūną galima pasiekti tel. (namų) 
630-852-3204, cell: 630-709-3870, 
el-paštu: dsiliunas@aol.com 

Krepšinio varžybos vyks: , 
Pasaulio lietuvių centro naujojo

je sporto salėje, 14911 127th Str., 
Lemont; 

River Valley School, 15426 W. 
127th Str., Lemont; 

Lemont Park District, 16028 W. 

127th Str., Lemont; 
Lyons Township High School, 

100 S. Brainard Ave., LaGrange, IL. 
Dėl didelio komandų skaičiaus 

pradinės vyrų B krepšinio varšybos 
prasidės savaitę anksčiau, gegu
žės 14 d., sekmadienį. Bus sužais
tos 3 rungtynės tarp vietinių ko
mandų PLC, pradžia 4 vai. p.p. 

Gegužės 18 d., ketvirtadienį, 
įvyks dvejos vyrų A ir B rungtynės 
PLC, pradžia 7:45 vai. v. 

Gegužės 19 d., penktadienį, 
vyrų A ir B krepšinio varžybos vyks 
visoms komandoms, visose salėse, 
pradžia nuo 6:30 vai. v. 

Gegužės 20 d., šeštadienį, nuo 
9 vai. r. iki 6 vai. v. krepšinį žais 
visos klasės, visose salėse. 

Gegužės 21 d., sekmadienį, nuo 
8 vai. r. krepšinio varžybų tęsinys ir 
pabaiga visoms klasėms PLC ir LPD 
salėse. Visų klasių finalai vyks sek
madienį PLC salėje. 

Bus daugiau 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.Nlinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
rvĄRLXXJCX3AS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą karią. 
Susitarimui kabėti angliška arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Prezidentas apdovanojo Tarptautinio 
olimpinio komiteto vadovą 

Gegužės 5 d. Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus 
priėmė Tarptautinio olimpinio ko
miteto prezidentą Jacąues Rogge. 

Prezidentas V. Adamkus Tarp
tautinio olimpinio komiteto vadovui 
įteikė ordino „Už nuopelnus Lie
tuvai" Didįjį kryžių. Valstybės va
dovas padėkojo Jacąues Rogge už 
paramą Lietuvai atkuriant olimpinį 
judėjimą Lietuvoje. 

„Olimpinė idėja gyva ne tik 
sporte, bet ir tautos gyvenime, nes 
padeda ugdyti ryžtingas ir tvirtas 
asmenybes", — sakė prezidentas V. 

Adamkus. 
Šalies vadovo teigimu, būtent 

tokias savybes — valią ir ryžtą, 
pademonstravo Lietuvos žmonės, 
kovodami už savo valstybės laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Tarptautinio olimpinio komiteto 
vadovas padėkojo už aukštą Lie
tuvos apdovanojimą. „Senas sporto 
tradicijas turinti Lietuva savo in
dėliu į olimpinį judėjimą prisideda, 
kad pasaulis būtų taikesnis ir geres
nis", — sakė Jacąues Rogge. 

Pr. 

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO 
JURGIS JANUŠAITIS 

ŠALFASS pranešimas 

Atkelta iš 5 psl. 
Tad skaitytojai ir susidarydavo 

visada labai šviesų mūsų visuomeni
nės veiklos vaizdą. 

Janušaičių šeima suorganizavo 
labai gražų ir atmintiną atsisveiki
nimą su Jurgiu. Kažkaip labai atsi
tiktinai tą dieną savo motinėlę ap
lankyti į Daytona Beach buvo at
vykęs prelatas J. Šarauskas. Tad Ja-
nušaitienė ir pakvietė prelatą suor
ganizuoti bažnytinį atsisveikinimą 
su velioniu. 

Sekmadienį visi susirinko į lai
dotuvių namų koplyčią. Toje kop
lyčioje ir įvyko atsisveikinimas, ku
riam sumaniai vadovavo Lietuvių 
klubo pirmininkas J. Baltrušaitis. 
Jis kalbėjo Lietuvių klubo vardu. Jis 
pakvietė prel. Šarauską sukalbėti 
maldą ir pasisakyti. Be to, dar kal
bėjo vietinės bendruomenės vardu B. 
Kožicienė, golfininkų - V. Gry
bauskas, Lietuvių Fondo - A. Šilba
joris, šeimos draugų vardu S. Ra
manauskienė ir lietuvių žurnalistų -
J. Daugėla. 

„Sietyno" choras, kurio nariu yra 
ir Veronika Janušaitienė, pagiedojo 
keletą bažnytinių giesmių. Prie pia
nino - muzikas A. Skridulis. Visiems 
kalbėtojams ir choro dainininkams 
jautrų padėkos žodį tarė Janušaičių 
vyriausia dukra Danguolė. 

Visus susirinkusius savo kalba 

ypač sujaudino jų vyriausia anūkė 
Venesa. Ji jautriai papasakojo, kaip 
su seneliais lankėsi Lietuvoje. Ja-
nušaičiai vedė 1943 m. Vilniuje, ta
čiau bažnytinės vestuvių apeigos 
įvyko Vidiškių bažnyčioje. Jie lan
kėsi ir šioje bažnyčioje. Senelis pri
minė Venesai, kad jis toje bažnyčioje 
pabučiavo senelę. Šį pabučiavimą jis 
ir dar kartą jos akivaizdoje pakarto
jo. Venesos kalba labai sujaudino 
visus susirinkusius, ir jie ją dideliu 
dėmesiu išklausė. 

Pirmadienį visi rinkosi į Prince 
of Peace bažnyčią kur vyksta tra
dicinės lietuviškos pamaldos. Šv. 
Mišias aukojo prel. J. Šarauskas, ku
ris pasakė jautrų pamokslą. Giedojo 
„Sietyno" choras, prie vargonų - A. 
Skridulis. Po Mišių karstas buvo 
nuvežtas į vietines kapines. Drauge 
nuvyko ir visas lietuvių būrys. Čia 
prel. J. Šarauskas atliko bažnytines 
apeigas, ir karstas buvo patalpintas 
į mauzoliejų. Visi susirinkusieji buvo 
pakviesti į vietos restoraną pietums. 

Taip mūsų telkinio tautiečiai 
atsisveikino su mūsų žymiu žurna
listu ir lietuviškos visuomenės vei
kėju Jurgiu Janušaičių. Jo brangų 
prisiminimą visi nešiosime iki ir 
mums teks iškeliauti amžinybės 
keliais į dausas. 

Jonas Daugėla 

mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.Nlinoispain.com
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LR KARIUOMENES VADAS 
APIE LIETUVOS KARIUS 

Dalyvauti Lietuvos šaulių sąjun
gos išeivijoje XVII visuotiniame da
linių suvažiavime, kuris vyko ge
gužės 6-7 dienomis Čikagoje, atvyko 
daug svečių iš Lietuvos. Jų tarpe 
Lietuvos Respublikos Kariuomenės 
vadas generolas majoras Valdas 
Tutkus ir LR Kariuomenės vado 
adjutantas majoras Nerijus Stan
kevičius. 

Kariuomenės vadas atvyko 
tiesiai iš Vašingtono, kur JAV 
Gynybos ministerijoje susitiko su 
JAV Jungtinių štabų vadu generolu 
Peter Pace. 

Pakalbinau Jaunimo centre Či
kagoje besilankančius gen. mjr. V. 
Tutkų ir jo adjutantą mjr. N. Stan
kevičių. 

LR Kariuomenės vadas ir jo 
adjutantas pasakojo, kad Vašing
tone JAV Jungtinių štabų vadui ge
nerolui P. Pace pristatė Provincinio 
atstatymo grupės planus 2007 me
tams, kalbėjo apie Lietuvos karių 
pasirengimą ir profesionalumą, ap
tarė Lietuvos Specialiųjų pajėgų 
dalinio operacinio panaudojimo spe
cialiosiomis pajėgomis detales. 

Tačiau man labiau magėjo dau
giau sužinoti apie šių dienų Lietuvos 
kariuomenę. Tiesa, esame NATO 
nariai, jei iškiltų grėsmė, turėtume 
kas mums padeda. Tačiau kiekvie
nai valstybei svarbu turėti ir savo 
kariuomenę. Daugelį metų Lietuva 
neturėjo savo krašte paruoštų ka
rininkų, savo šauktinių. Kaip ruo
šiami kariai šiomis dienomis? Ar 
Lietuvos žmonės pasitiki savo krašto 
kariuomene? Apie tai ir pasikal
bėjome plačiau. 

Kažkaip savaime kalba nukrypo 

apie Generolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademiją, juolab, kad 
vienas mano pašnekovų — mjr. N. 
Stankevičius — šios akademijos 
auklėtinis. Lietuvos karo akademi
jos tikslas — rengti kvalifikuotus 
karininkus LR krašto apsaugos sis
temai, atsižvelgiant į NATO šalių 
metodiką ir keliamus reikalavimus. 
Mokymo programa daugiausia pa
remta Didžiosios Britanijos progra
ma, nors ją sudarant buvo konsul
tuotasi ir su JAV bei Danijos eksper
tais. Man labai patiko iš britų per
imtas Karo akademijos moto: 
„Karys - pilietis - iniciatorius". Mano 
giliu įsitikinimu, karys pirmiausia 
turi būti žmogus, pilietis. Aišku, būti 
geru karininku labai svarbu, bet 
žmogiškumas — kariui ne mažiau 
reikalingas. Būsimieji karininkai 
mokosi ne tik karybos meno, moky
mo programą sudaro 3 blokai: 
humanitarinio ir socialinio lavinimo, 
bendrųjų aukštojo mokslo pagrindų 
ir specialiojo lavinimo. Pasižymėję 
moksluose, siunčiami stažuotis į 
užsienio šalis. Šiuo metu per 30 
Lietuvos Respublikos būsimųjų ka
rininkų stažiuojasi įvairiausiose 
užsienio Karo akademijose arba kur
suose. 

Kad Karo akademija tikrai po
puliari, rodo ir stojančiųjų skaičius. 
Stojančiųjų — 20 į vieną vietą. 

„Kaip jūs pasirinkote Karo aka
demiją?" — paklausiau jaunąjį paš
nekovą. „Mano šeimoje tik civilių 
profesijų žmonės. Aš nuo mažens 
mėgau tvarką. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, norėjau kuo dau
giau būti jai naudingas. Pasirinkau 
karininko profesiją — ir labai tuo 

Lietuvos Respublikos Kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus 
(dešinėje) ir LR Kariuomenės vado adjutantas majoras Nerijus Stankevičius 
Jaunimo centre. Laimos Apanavičienės nuotr. 

džiaugiuosi. Čia atradau save", — 
sakė N. Stankevičius. 

- O ką dar be savo tėvynės gy
nimo daro kariai? 

- Lietuvos kariai daro tikrai 
daug. Ar gaisras, ar potvynis, ar 
kokia stichinė nelaimė — visur pa
matysi karius, — sakė kariuomenės 
vadas gen. mjr. V. Tutkus. 

Jis papasakojo, kad kariai pade
da gelbėti žmones gaisrų metu, me
dikams transportuoja donorų orga
nus, gelbsti žvejus. Nors karo audros 
jau seniai praūžusios, bet dar ir 
šiandien randama daugybę nuo karo 
likusių minų, šovinių, granatų. Lie
tuvos kariai per 25,000 kartų yra 

dalyvavę išminavimo darbuose. 
Vyksta pakitimai ir privalomojo

je tarnyboje. Gerėja šauktinių tarny
bos sąlygos, šauktiniams vadovauja 
Karo akademiją baigę jauni kari
ninkai, seržantais tarnauja taip pat 
šios aukštosios mokyklos studentai. 
Nors kartais tarp šauktinių dar 
pasitaiko nenoro atlikti pareigą tė
vynei, bet tai nėra masinis reiškinys. 

Lietuvos kariuomene pasitiki ir 
krašto gyventojai. Įvairiausiose ap
klausose ji užima 3-4 vietas. Tai ro
do, kad šalies gyventojai pastebi ge
rus kariūnų darbus ir tiki, kad Lietu
vos saugumas patikimose rankose. 

Laima Apanavičienė 

Dr. Aldona Vasiliauskienė lankėsi Cicero parapijoje 
Cicero Šv. Antano parapijos 

lietuviai laukia svečių ir juos malo
niai priima. Sekmadieniais po šv. 
Mišių dalis tikinčiųjų (atrodo, visa
da tie patys) traukia į sekmadie
nio kavinę pabendrauti. Cicerie-
čiai džiaugiasi kiekvienu svečiu, 
džiaugiasi, kai turi progos susitikti 
su atvykusiais tautiečiais iš Lie
tuvos. 

Gegužės 7 d., sekmadienį, cice-
riečius aplankė dvasinga istorikė, 
dr. Aldona Vasiliauskienė. Viešnia 
jau kelias savaites renka medžiagą 
apie iškilius išeivijos katalikus vei
kėjus. Ji yra puiki kalbėtoja, turin
ti Dievo dovaną. Tuo įsitikinome 
girdėdami ją „Seklyčioje", „Margu
čio II" radijo laidose, o taip pat 
Balzeko kultūros muziejuje. Dr. A. 
Vasiliauskienės pirmas principas 
yra katalikiškumas, kurį išpažįsta ir 
kuriuo ji gyvena. Ji neužsidaro tarp 
keturių sienų, bet eina į tautą, kelia 
jos dvasią. Ji artima Bažnyčiai, rašo 
apie tvirto tikėjimo asmenis su 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438 7400 

Dr Aldona Vasiliauskienė 
Zigmo Degučio nuotr. 

pagarba ir meile. Jos knygos tiesiog 
spinduliuoja tų žmonių sielos grožiu, 
dvasios stiprybe. Nuo 1992 metų ji 
priklauso Lietuvoje atsikūrusiai 
Lietuvių katalikų mokslų akademi
jai. Ji yra jos įkurtos Istorijos moks
lo sekcijos pirmininkė. Cicero dr. A. 
Vasiliauskienė kalbėjo apie kanki
nį arkivyskupą Mečislovą Reinį. 
Pusvalandis neprailgo. Visi susi
kaupę, su dėmesiu išklausė pas-
kaitininkės. Po paskaitėlės kilo 
klausima;. . Kjr;jr;s prHeĮZonte 
atsakinėjo. Zmone> po paskaitos 

nenoriai skirstėsi. 
Dr. Aldona Vasiliauskienė atvy

ko į Cicero ne tuščiomis rankomis. 
Ji atnešė kaimiškos ant ajerų kep
tos duonos, saldainių ir knygų iš 
Lietuvos. Visi buvo pavaišinti ir 
dėkojo jai už prasmingą paskaitą. 
Po paskaitos istorikė ilgiau bendra
vo su dr. Petru Kisieliumi, dalinosi 
mintimis ir rūpimais išeivijos dar
bais. Dr. Vasiliauskienė yra viena iš 
komiteto narių, kurie rūpinasi ata 
prelato Mykolo Krupavičiaus minėji

mais Lietuvoje ir jo palaikų per
vežimu iš Čikagos Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių į Lietuvą. 

Gegužės 7 d. Cicero vyko LB 
Tarybos rinkimai. Nuo ankstyvo 
ryto JAV LB Cicero apylinkės pir
mininkas Mindaugas Baukus ir 
rinkimų komisija kvietė tautiečius 
atlikti lietuvišką pareigą — balsuoti. 
Balsavimas dar bus tęsiamas sek
madienį, gegužės 14 d. 

Marija Reinienė 

Cicero LB nariai klauso paskaitos: Mėta Cabalienė, Jonas Krumplis, Rima Krump 
lienė, Danuta Razmienė 

Zigmo Degučio nuotr 
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JONAS GLIOSAS 

užbaigęs žemiškąją kelionę, paliko giliai liūdinčias 
mylimą žmoną VLADĘ ir dvi dukras su šeimomis. 
Nuoširdžiausiai užjaučiu ir dalinuosi jų skausmu 
maldoje. 

Regina Vaitkūnas 

LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADA 
Balandžio 29 d. Černiachovske 

vyko Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) remta 6-oji 
Kaliningrado srities lietuvių kalbos 
olimpiada. Renginyje dalyvavo dau
giau nei 40 moksleivių iš 24 srityje 
veikiančių lituanistinio ugdymo 
įstaigų. Olimpiadą surengė Kara
liaučiaus srities lietuvių kalbos 
mokytojų asociacija. 

Į olimpiadą atvykę TMID atsto
vai įteikė moksleiviams atminimo 
dovanas, su mokytojais aptarė litu
anistinio švietimo klausimus bei 
informavo apie 2006 m. vasario 13 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimą Nr. 140 „Del valstybės 
paramos skyrimo lietuvių kilmės 
užsieniečiams, atvykstantiems stu
dijuoti Lietuvos aukštosiose mokyk
lose, ir Lietuvos mokytojams, dėsty
tojams bei kultūros ir meno darbuo
tojams, vykstantiems į užsienio val
stybes dirbti lietuvių švietimo, kul

tūros įstaigose, aukštųjų mokyklų 
lituanistikos ar baltistikos centruose 
ir Lietuvių Bendruomenėse tvar
kos". 

Pagal šį nutarimą nuo 2006 m. 
birželio 1 d. TMID galės sudaryti 
sutartis su mokytojais, dėstytojais 
bei kultūros ir meno darbuotojais, 
išvykstančiais į užsienio valstybes 
dirbti lietuvių švietimo, kultūros 
įstaigose, aukštųjų mokyklų litu
anistikos ar baltistikos centruose bei 
lietuvių bendruomenėse. 

2005-2006 mokslo metais Kara
liaučiaus srityje veikia 28 lituanis
tinio ugdymo įstaigos (2 lituanis
tines mokyklos, 20 lietuvių kalbos ir 
etnokultūros fakultatyvų, 4 ugdymo 
įstaigos su lietuviškomis klasėmis, 1 
įstaiga su lietuvių kalbos pamo
komis ir 1 darželis), kuriose mokosi 
876 moksleiviai. 

Parengė TMID Užsienio 
lietuvių skyrius 

Raginame su neetiška 
reklama kovoti ryžtingiau 

Lietuvos krikščionių demokratų 
jaunimas reiškia įsitikinimą, kad 
dėl neetiškos reklamos turėtų būti 
baudžiami ne tik reklamos gaminto
jai (užsakovai), bet ir jos skleidėjai. 

Darosi apmaudu stebėti, kad 
mūsų teisės aktai beveik nenumato 
realios atsakomybės už moralinių 
ir etikos normų pažeidimus, nes ne
va nėra realių svertų įvertinti, ar 
reklama morali, ar ne. Be abejonės, 
tokiomis spragomis naudojasi rek
lamų kūrėjai bei jų užsakovai, vai
kydamiesi pelno ir nepaisydami 
jokių normų. 

Susirūpinti silpna reklamos 
kontrolės sistema dėl moralinių ir 
etikos normų pažeidimų verčia 
dažnėjantys bei įžūlėjantys neetiš
kos reklamos atvejai: Krekenavos 
žali vokeliai; dienraščio „15 minu
čių" reklama, kurioje vaizduojamas 
narkotikus beuostantis paauglys 
„Kalnapilio" alaus reklama su Rū
pintojėlio atvaizdu. 

Reklamos savireguliacijos aso
ciacijos „Lietuvos reklamos biuro" 
naujai įkurta arbitražo komisija 
nėra įgalinta uždrausti ar juo labiau 
bausti neetiškos reklamos kūrėjus. 
Didžiausias šios komisijos svertas — 
viešumas, tačiau tenka pastebėti, 
kad viešumo funkciją veiksmingai 
gali atlikti pati visuomenė, be to 
viešumo neretai seka patys skan
dalingos reklamos gamintojai. 

Pernelyg didelėmis galiomis 
negali pasigirsti ir nacionalinė var
totojų teisių apsaugos taryba, kuri 
„Kalnapilio" reklamos atveju tik 
rekomendavo nutraukti reklamą, 

apsisprendimo laisvę palikdama pa
čiai bendrovei, gaminusiai (užsakiu
siai) reklamą. 

Vienareikšmiškai galima teigti, 
kad dėl silpnos teisinės sistemos 
labiausiai laimi reklamos kūrėjai ir 
užsakovai, pralaimėtojais tampa 
visuomenė, ypač jaunimas ir pa
augliai, kuriems reklama turi ypa
tingą poveikio galią. 

Prašome atsakingas institucijas 
pasinaudoti iniciatyvos galimybėmis 
keisti atitinkamus teisės aktus, kad 
realios bausmės ir aiškūs mechaniz
mai rastųsi ne tik dėl klaidinančios 
ar neleistinai lyginamosios rekla
mos, kurios daugiau nukreiptos į 
tarpusavyje konkuruojančių firmų 
intersus, bet ypač apginant visuo
menės viešąjį interesą. 

Informuojame, kad LKD JS 
2006.01.12 d. kreipėsi į Seimo pir
mininką Artūrą Paulauską, su pra
šymu inicijuoti reklamos įstatymo 
kontrolė mechanizmo peržiūrą, bei 
priimti papildomas įstatymines 
nuostatas bei poįstatyminius aktus, 
kurie kontroliuotų šio įstatymo efek
tyvų įgyvendinimą, ir nuostatų 
laikymąsi. Iki šiol esame gavę tik 
Sveikatos komiteto susirašinėjimo 
su kitomis institucijomis raštų kopi
jas, tačiau apie Seimo iniciatyvas ar 
ketinimus, sprendžiant su reklamos 
etika susijusias problemas, nega
vome. 

Mylimai žmonai ir motinai 

A t A 
ELENAI BALIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą dr. JONĄ BALĮ, 
dukterį LAIMUTĘ, sūnų GEDIMINĄ su šeimomis ir 
drauge liūdime. 

Elena Dambriūnienė 
Laima Pliaterienė 

O. ir J. Vy tenai 
Aleksandra Zalubienė 

Lithuanian Mercy Lift nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios 
buvo paskirtos Lietuvos moterų krūties vėžio ankstyvos diag
nostikos tyrimų programai. Prašome padėti Lietuvos mote
rims. 

Mindaugas Lingė 
Lietuvos krikščionių 

demokratų jaunimo sekcijos 
pirmininkas 

Gegužės mėnesį aukojo: 

$200 Janina Marks Charitable Trust II, 1L; Jonas ir J. Virginia 
Dainauskas, IL; K. A. Jučas, M.D., IL. 

$150 K. Jablonskis, MD, IL. 
$100 Birute Sonta, IL; Loretta Kasparas, IL; Peter Merwin, IL; 

Angelą Lawler, IL; Security Mortgage, Ine, IL; Vytas ir Ale-
xandrina Saulis, IL; John ir Janet Daugėla, MA; Richard J. 
Durbin, IL; Casimir ir Joan Oksas, IL; Arūnas ir Irena 
Draugelis, IL; Walter ir Susan Gregory, IL; Joan Bruce, IL. 

$75 Lithuanian Craftsman Club, IL. 
$50 Algirdas ir Raminta Marchertas, IL; Walter ir Raminta 

Sinkus, IL; Catherine ir Paul Mintautas, IL; Leonas ir Ann 
Marie Juraitis, IL; Joseph Dauparas, IL; Daina Variakojis, 
IL; Dennis Bandauskas, IL; Birutė Kasakaitis, IL; Helen 
Welsh, IL; Leonard Balkus, MI; Leonardas ir Renate Geru
laitis, MI; Audrone Jagiella, GA; Josephine Bernotas, PA; 
Lydia ir Darius Polikaitis, IL; Violeta Dirvonis, IL; Nijole 
Zdanys, IL; Irena Dirda, IL; Edward Kwedar, IL; V. ir A. 
Kačinskas, MI; Leonas ir Ona Sabaliūnas, MI; Rosemary Ru
dis Jurjonas, IL. 

$35 Terese ir Justinas Glamba, IL; Pauline Stilip, IL; Ronald 
Bendoraitis, IL; Jadvyga Gruodis, IL; Aldona Simonaitis, IL; 
Edward Bochniak, NY: 

$25 Raymundas Grigaliūnas, IL; Rita Vaitkus, OH; Robert ir 
Ann Zabach, IL; Sivaramaprasad ir Kamala Tummala, IL; 
John ir Stella Kincinas, IL; Viktoria Mileris, IL; A. Pauline 
Krukonis, MA; Julia Czek, OH; Genevieve ir Mečys Aukš
tuolis, OH; Vytautas ir Janina Januskis, OH; Dalia 
Žemaitytė, OH; Frank Radis, IL; Mečys ir Janina Mikutaitis, 
IL; Birute Lintakas, IL; Anthony ir Jūrate Budrys, IL; Jean 
Valaitis, IL; Vida Sakalauskaite, IL; G. ir S. Damasius, IL; 
Edward Savolskis, PA, Images of Whiting, IN; Emily Ges-
tautas, IL; Theodoras ir Ritonė Rudaitis, IL; A. ir S. Bart
kus, IL; Sigitas ir Milda Liaukus, CT; Frank ir Georgette 
Scutch, VA; Arvydas ir Birute Kliore, CA; Peter Titas, OH; 
Frank Baldauskas, OH; Donna Kowalski, CT. 

$20 Sofia Pumputis, IL; Nijole Kaveckas, IL; Valeria ir Jonas 
Pleirys, IL; Meilute ir Paul Kusak, IL; Stanley Rymas, IL; 
Anthony ir Arlene Kveselis, CT; Marion ir Ignas Česnaus
kas, IL; dr. Joseph Kalvaitis, IL; James ir Ann Druetzler, IL; 
Janina Vienužis, IN; Regina Waldon, MI; Rimas Anelaus-
kas, CA;. 

$15 Algirdas ir Raminta Marchertas, IL; Birutė Vaitiekonis, IL; 
Albert Butkus, IL; Vaida Trimakas, OH; Valeria ir Jonas Za-
deikis, IL; Vytautas ir Rita Cechanavicius, IL; Anne Nied-
vares, IL; Regina Taunys, CT; Ben ir Irene Norbut, IL; Da-
nie Melkus, M.D., NE; Loretta Siotka, SC; George ir Patricia 
Gregas, VA; R. Paulus, MI; Petronilla Mesec, IL. 

$10 Walter Kasparaitis, IL; Stasė Ilginis, IL; Catherine ir H. 
Frederick Forte, TN; Danute Uogintas, CT, Irene Sablaus-
kas, NY; Albertas Melninkas, CT. 

$5 Salomėja Idzelis, OH; Stanley Ruibis, IL; Susan Lekutis, 
NY; B. Trinka, IL; Kęstutis Girdvainis, IL. 

Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Gegužės 14 d., sekmadienį, po 
10:30 vai. r. šv. Mišių Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje vyks 
užsiėmimas jaunoms šeimoms, kurį 
praves Vilija Januškytė-Garbon-
kienė. Neseniai vaikučiai gražiai 
margino margučius, o dabar švęs 
Motinos dieną. Kviečiame visus 
mažamečius dalyvauti šv. Mišiose, o 
po jų ateiti į sporto salę pabendrauti 
bei pasivaišinti. 

• Gegužės 14 d., sekmadienį, 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje dr. Aldona Vasiliauskie
nė kalbės apie vysk. Mečislovą 
Reinį. Kviečiame visus susidomėju
sius dalyvauti 10:30 vai. r. šv. Mi-
.šiose, o po jų susirinkti salėje ir 
pasiklausyti įdomios paskaitos. 

• Kiekvienais meta is Čikagos 
lietuviai jėzuitai švenčia Motinos die
ną šv. Mišių novena. Prisiminsime 
visas motinas, gyvas ir mirusias ir jų 
aukas mums ir visai žmonijai. Kvie
čiame prisidėti prie Motinos dienos 
šventės ir atsiųsti motinų, kurios bus 
prisimintos šv. Mišių aukoje, vardus. 
Novena prasideda gegužės 14 d., 
baigiasi gegužės 21 d. Pirmadienį, 
trečiadienį ir šeštadienį šv. Mišios 6 
vai. v. Kitomis dienomis — 8 vai. r. 

• Rašytojos Julijos Švabaitės-
Gylienės humoristinių apsakymų 
knygos „Draugų-laivelis" sutiktuvės 
įvyks gegužės 19 d., penktadienį, 7 
vai. v. Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127 th Street, Lemont. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

•L ie tuv ių kariu veteranų są
jungos „Ramovė" Čikagos skyriaus 
narių susirinkimas vyks š. m. ge
gužės 21 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
Jaunimo centro, 5620 S. Claremont 
Ave., patalpose. Visi skyriaus nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime. 

•Waukegan—Lake County apy
linkėje lietuviškos pamaldos vyks 
sekmadienį, gegužės 21 d., Šv. Pat
riko bažnyčioje, 15000 Wadsworth, 
IL 60083. 1:30 vai. p.p. — Atgailos ir 
Susitaikymo pamaldos su asmenine 

išpažintimi. 2 vai. p.p. — Eucharis
tijos šventimas. Gedimino mokyklos 
mokiniai, kuriuos sakramentams 
paruošė mokytojas Nerijus Šmeraus-
kas, priims Krikštą ir Pirmąją ko-
muniją. Liturgijai vadovaus kun. 
Gediminas Jankūnas. Giedosime su 
sesele Pranciška Bubelyte, Donata 
Kubiliūte ir mokyklos mokiniais 
(muz. mokytoja Asta Buračaitė). 
Kviečiame visus kartu pasimelsti ir 
pasidžiaugti apylinkės lietuvišku 
jaunimu. 

•Artėja VIII Pasaulio lietuvių 
dainų šventė. JAV LB Socialinių 
reikalų taryba iki š. m. birželio 15 d. 
priima užsakymus bilietams į šį 
renginį. Bilietų kainos: 22-32 JAV 
dol. (vaikams: 12-22 JAV dol., vai
kams iki 2 metų — nemokamai). Iš 
anksto susimokėjus už bilietus 
Socialinių reikalų raštinėje, nupirk
tus bilietus bus galima atsiimti po 2 
savaičių. Smulkesnė informacija 
telefonu: 1-773-476-2655 (Birutė Po-
dienė). Raštinės adresas: 2711 W. 
71st Street, Chicago, IL 60629. Dar
bo laikas: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. 

•L ie tuv ių restoranui „Sekly
čia" skubiai reikalingos dvi pa
davėjos dirbti savaitgaliais. Kreiptis 
-į Ritą tel. 708-271-7044. 

•Tautos Fondo vadovybė malo
niai kviečia visus Tautos fondo na
rius ir svečius dalyvauti Tautos 
fondo metiniame narių susirinkime, 
kuris įvyks 2006 birželio 3 d. Tautos 
fondo raštinės patalpose, 307 W. 
30th Street, New York, NY. Regis
tracija 9:30 vai. r., susirinkimo pra
džia 10 vai. r. Nariams jau išsiun
tinėti pakvietimai su įgaliojimo kor
telėmis. Jei esate fondo narys ir ne
gavote pakvietimo, prašome kreiptis 
į Tautos fondo raštinę adresu: 307 
W. 30th Street, New York, NY 
10001-2703. Tautos fondo narius 
prašome atsiųsti savo elektroninio 
pašto adresus. Tel. pasiteiravimui: 
212-868-5860. Fax 212-868-5815, ei. 
paštas: tautfd@aol.com 

JAV LB XVIII tarybos rinkimai 
Brighton Park apylinkėje vyks gegužės 14 dieną nuo 9 vai. r. iki 12 vai. 

p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Norintieji balsuoti paštu, prašome skambinti Rinkimų 
komisijos pirmininkei Salomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. Jums bus at
siunčiami vokai su balsavimo lapeliais. Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., rinkimai vyks gegužės 13-14 dienomis. Šeštadieniais budėsime nuo 8:30 
vai. r. iki 10:30 vai. r. ir nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. mokykloje, sekma
dieniais nuo 10 vai. r. iki 1 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje. 

Cicero apylinkėje rinkimai vyks gegužės 14 dieną, sekmadienį, nuo 
8:30 vai. r. iki 12 vai. p.p. Šv. Antano parapijos mokyklos patalpose, 1500 S. 
49th Ct. Norintieji balsuoti paštu, prašome skambinti Rinkimų komisijos 
pirmininkui Mindaugui Baukui, tel. 708-863-9849. 

Lemont apylinkės komisija Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, dirbs kiekvieną gegužės mėn. sekmadienį, t. y., 14, 21 ir 28 
dienomis nuo 9:30 vai. r. iki 2 vai. p.p. Norintys balsuoti paštu, prašome apie 
tai pranešti iki gegužės 15 d. tel. 630-789-0529 arba 630-243-9567. 
Kviečiame visus lietuvių kilmės asmenis, sulaukusius 18 m. amžiaus, akty
viai dalyvauti rinkimuose. 

Marquette Park ir jo apylinkėse rinkimai vyks gegužės 13, 14 die
nomis „Seklyčioje" nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Gegužės 14 dieną Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėje po šv. Mišių nuo 11:30 vai. r. iki 12:30 vai. 
p.p. Gegužės 14 dieną Ziono liuteronų-evangelikų parapijos salėje nuo 9:30 
vai. r. iki 12:30 vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 708-271-7044. 

Rytų Čikagos apylinkėje ir Šiaurės Vakarų Indianoje rinkimai 
vyks korespondenciniu būdu. Balsavimo lapai apylinkės lietuviams jau 
išsiųsti. JAV LB Rytų Čikagos apylinkės Rinkimų komisiją sudaro: 
Vytautas Markevičius (pirmininkas), R. Dambrauskienė, B. Pečiulienė, J. 
Neverauskas ir K. Sidabras. Jei trūksta balsavimo lapų, prašome kreiptis į 
Rinkimų komisijos būstinę, 5650 Delaware Street, Merrillville, IN 16410, 
tel. 21-981-9435. 

Sveikiname 
dienraščio „Draugas" 

moderatorių kun. 
VIKTORĄ R/M ŠE U 

jo 91-ojo 
gimtadienio 

proga! 

Linkime gerbiamam kunigui sveikatos ir 
neišsenkančios kūrybinės energijos! 

„Draugo" darbuotojai 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. 
„Seklyčioje", 2711 VV. 71 st Street. Lauksime JAV LB apylinkių valdy
bų, JAV LB tarybos narių ir visų apygardos narių, kuriems rūpi JAV 
LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

PAMOKOS MUZIEJUJE 
Balzeko lietuvių kultūros mu

ziejuje vyksta edukacinė programa, 
kurios tikslas supažindinti mok
sleivius su lietuvių tautos istorija, 
kultūra, tradicijomis. Balandžio 22 
ir gegužės 6 dienomis vyko užsiėmi
mai Maironio lituanistinės mokyklos 
moksleiviams tema „Lietuvos prieš-
istoris ir kunigaikščiai" bei „He
raldika". Šiuos užsiėmimus sudarė 
dvi dalys: teorinė ir kūrybinė. 

| muziejų atvykusius vaikus pa
sveikino muziejaus steigėjas ir prezi
dentas Stanley Balzekas, Jr. Jis 
papasakojo muziejaus gimimo istori
ją, akcentuodamas kultūros išlaiky
mo svarbą. 

Mokiniai susidomėję apžiūrinėjo 
muziejaus eksponatus, juos lietė. 
Muziejaus meno skyriaus direktorė 

Ramunė Razevičienė išsamiai pa
pasakojo moksleiviams Lietuvos 
istoriją, aiškino heraldikos kompo
navimo principus, įtraukė vaikus į 
diskusiją apie pirmykščius žmones 
Lietuvoje, Lietuvos valdovus. Vaikai 
žiūrėjo filmą „Riteriai ir šarvai". Po 
šios teorinės dalies vaikų muziejuje, 
kur eksponuojami riterių šarvai, 
skydai, ginklai, moksleiviai kūrė 
savo herbą. Įgytas teorines žinias bei 
įspūdžius jie perkėlė ant popieriaus 
lapo. Užsiėmime mielai dalyvavo 
mokytojai ir net mokinių tėveliai. 
Nuoširdžiai kviečiame lankytis Bal
zeko lietuvių kultūros muziejuje ir 
pasibaigus mokslo metams. Galbūt 
jūs sužinosite kažką naujo, o gal 
prisiminsite, ką esate primiršę. 

Ramunė Razevičienė 

Pamoka Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

mailto:tautfd@aol.com



