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Darbo partijai gali t e k t i atsisakyti postų

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) —
Valdančiajai Darbo partijai gali tekti
atsisakyti kai kurių Seimo komitetų
pirmininkų a r pavaduotojų postų,

užleidžiant juos prie Seimo daugumos žadančiai prisijungti Pilietinės
demokratijos frakcijai,
Tai teigė Seimo socialdemokratų

Tėvynės sąjungoje — v a d o v u i
nepalankūs ženklai
Vilnius, gegužės 15 d. (ENS).—
Skambius priekaištus Tėvynės są
jungos vadovui Andriui Kubiliui žeriantys partiečiai vietoj jo norėtų
matyti parlamentarę Ireną Degutie
nę. Tačiau ji teigia, kad vadovauti
partijai toliau turįs A. Kubilius.
Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", Tėvynės sąjungos pirmininko
A. Kubiliaus -vadovavimu partijai
nepatenkinta konservatorių dalis
savaitgalį leido aiškiai suprasti, kad
birželio viduryje per TS suvažiavimą
jam nebus lengva išlaikyti savo ran
kose partijos vairą.
Praėjusį šeštadienį Kaune, TS
Krikščioniškųjų demokratų frakcijos

ataskaitos ir rinkimo konferencijoje,
A. Kubiliui ne tik gausiai pažerta
įvairių priekaištų. Renginyje oficia
liai patvirtintas asmuo, kuris po mė
nesio sudarys dabartiniam konser
vatorių vadovui konkurenciją per
partijos pirmininko rinkimus.
Per frakcijos konferenciją kandi
datuoti į TS vadovus buvo išrinkta
šios frakcijos pirmininkė I. Degutie
nė. Ji patvirtino, kad dėl kandidatū
rų per renginį vyko didžiausi deba
tai.
„Buvo iškelti du kandidatai —
A. Kubilius ir aš. Balsų d a u g u m a
nuspręsta nuo mūsų frakcijos siūlyti
į partijos
N u k e l t a \ 6 psl.

Nepažino generolo — sulaukė nuobaudų

Saulius Stripeika
Eltos nuotr

šutis tvirtino, kad voke tebuvo atsa
kymas į teisinės pagalbos prašymą.
Praėjusių metų gruodžio 2 die
ną, penktadienį, Baltarusijos pasie
niečiai
N u k e l t a į 6 psl.

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) —
Milžiniško gaisro nuniokotoje Kur
šių nerijoje apsilankęs prezidentas
Valdas Adamkus liko sukrėstas.
Pirmadienį Kuršių nerijoje vie
šintis šalies vadovas, kuris anksčiau
ilgai dirbo aplinkosaugininku, a p 
žiūrėjo čia gegužės pradžioje vyku
sių miško gaisrų padarinius gamtai.
„Sunaikinta gamta palieka suk
rečiantį vaizdą, tačiau šios nelemtos
patirties pamokos turi padėti ateity
je išvengti panašių nelaimių", —
prezidento spaudos tarnyba cituoja
V Adamkų.
Valstybės vadovas padėkojo vi
sos šalies ugniagesiams, Lietuvos
kariuomenei bei kitų tarnybų žmo
nėms, dirbusiems gaisravietėje Kur
šių nerijoje.
Prezidentas kartu su aplinkos
ministru Arūnu Kundrotu, Neringos
ir Klaipėdos savivaldybių vadovais,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento pareigūnais, gamto
saugininkais aptarė gaisrų nunio
kotų vietų atkūrimo galimybes, dis
kutavo priešgaisrinės apsaugos ir
prevencijos klausimais.
Valstybės vadovas taip pat apsi
lankė Neringos priešgaisrinėje gel
bėjimo tarnyboje.
Prezidento nuomone, būtina kuo
greičiau pradėti gaisro nuniokoto
miško atkūrimo darbus ir imtis visų
priemonių, kad nenutiktų panašios
nelaimės.

Šiame
numeryje:
Sveikatos klausimais.
Svarbiausias siu metų
vasaros įvykis.
Erezijos apie „šventes".
Komunizmo aukų
memorialo fondas
pagerbė Lech Walesa.
Maskvos rankos ilgumas.
Mūsų daržai ir darželiai.
Šaulių „Saulė" vėl
nušvis Amerikos
lietuviams.
Lietuvių telkiniuose.
Visi keliai veda į
ŠALFASS-gos žaidynes.
V a l i u t ų saritykis
1 USD — 2.679 LT
1 EUR — 3.452 LT

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) —
Išeiginę dieną privačiais reikalais į
Baltarusiją vykusio pasienio genero
lo Sauliaus Stripeikos nepažinę, lyg
eilinį asmenį patikrinę bei į duome
nų bazę įtraukę pasieniečiai sulaukė
tarnybinio patikrinimo ir nuobaudų.
Priežastis: pareigūnai neįvykdė pa
vedimo „pasitikti VSAT vadą ir už
tikrinti sklandų jo vykimą per vals
tybės sieną bei neįteikė Baltarusijos
pasieniečių perduoto voko".
Kodėl išeiginę dieną, šeštadienį,
Europos Sąjungos valstybės genero
lui asmeniškai turėjo būti perduotas
vokas iš ne itin draugiškai nusitei
kusios šalies? Ir kas tokio ypatingo
jame buvo, jei kilo tokia audra?
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos atstovas spaudai Giedrius Mi-

Apdegusi
Kuršių nerija
sukrėtė
prezidentą

dėl sekmadienį susibūrusios Seimo
pirmininko V. Muntiano vadovauja
mos Pilietinės demokratijos frakci
jos pakvietimo prisijungti prie val
dančiosios koalicijos.
Paklaustas, a r „pilietininkai",
Seime turintys 11 narių frakciją, ga
li pretenduoti į daugiau postų Sei
me, J. Olekas patvirtino, jog Pilieti
nės demokratijos frakcijai bus atsei
kėtas jai pagal kvotas priklausantis
Seimo komitetų pirmininkų, pava
duotojų ir Seimo
N u k e l t a į 6 psl.

XIW H

Pilietinės demokratijos partijos pirmininkas 'Viktoras Muntianas (k) ir šios par
tijos narys Henrikas Žukauskas.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

frakcijos seniūnas Juozas Olekas.
Socialdemokratų frakcijos s e 
niūnas pirmadienio rytą buvo susiti
kęs su Seimo pirmininku Pilietinės
demokratijos frakcijos vadovu Vikto
ru Muntianu.
J. Olekas teigė, jog antradienį
arba trečiadienį keturių Seimo frak
cijų — socialdemokratų, Darbo par
tijos, valstiečių liaudininkų ir Pilie
tinės demokratijos — seniūnai t u 
rėtų baigti derinti bendradarbiavi
mo t a r p frakcijų susitarimo projek
tą, kuris bus pasirašytas tikriausiai
j a u šią savaitę.
„Todėl tikiu, kad nuo kitos sa
vaitės Seimo daugumos darbas b u s
dar sklandesnis ir mes galėsime ge
riau įgyvendinti patvirtintą Vyriau
sybės programą", — sakė J. Olekas.
Anot J . Oleko, kitą savaitę mi
nistrui pirmininkui Algirdui Bra
zauskui grįžus iš atostogų Graiki
joje, gali būti šaukiamas trijų val
dančiųjų partijų koalicinės tarybos
posėdis, kuriame bus sprendžiama
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PO KASOS UŽDEGIMO
AMŽINA DIETA
IOLANTA IUSKEVICIENE
Kasos u ž d e g i m o daugelis linkę
nesureikšminti
P a k a n k a pavartoti medikamen
tų ir liga greitai praeis. Tačiau
medikai įspėja, kad į šią ligą reikia
žiūrėti itin atsakingai. Kartą per
sirgtas kasos uždegimas dėl nesi
keičiančio žalingo gyvenimo būdo
linkęs kartotis.
Dėl to k a s a gali nustoti gaminu
si organizmui reikalingą insuliną ir
ligonis suserga diabetu. Neretai be
sikartojantys kasos uždegimai bai
giasi kasos vėžiu.
Kodėl mūsų organizmui svarbi
kasa ir kaip išvengti bei gydyti jos
ligas, pasakoja Klaipėdos ligoninės
Pilvo ir endokrininės chirurgijos
skyriaus vedėjas Algirdas Šlepavičius.
— Kasa — minkšta, pailga liau
ka, esanti viršutinėje pilvo dalyje už
skrandžio. J i susideda iš galvutės,
pro kurią į dvylikapirštę žarną
praeina kasos latakas, kūno, kuris
guli skersai stuburo ir uodegos, kuri
siekia blužnį. Kasa yra nedidelis,
tačiau labai svarbus organas.. Ji
gamina ir į plonąją žarną išskiria
kasos sultis, kurios padeda virškinti
suvalgytą maistą.
Kasa y r a viena aktyviausių
virškinimo liaukų. Sverdama šiek
tiek mažiau nei 100 gramų, ji
išskiria apie litrą virškinimo sulčių.
Kasa taip pat gamina ir į kraują
išskiria hormonus. Svarbiausias iš
jų — insulinas. Sutrikus insulino
gamybai vystosi cukraligė.
— K o k i o s yra d a ž n i a u s i o s
kasos ligos?
— Kasos ligomis serga įvairaus
amžiaus abiejų lyčių atstovai, bet
dažniausiai — 40-60 metų vyrai.
Dažniausiai sergama kasos už
degimu — ūmiu arba chroniniu pan
kreatitu. Lėtinis kasos uždegimas
atsiranda dažnai kartojantis ūmiam
pankreatitui. Uždegimo metu kasos
fermentai pradeda virškinti pačią
kasą ir supančius ją audinius. Kasa
sustandėja, perauga jungiamuoju
audiniu. Joje pradeda nykti ląstelės,

gaminančios fermentus ir insuliną.
— Kas d a ž n i a u s i a i s u k e l i a
lėtini pankreatitą?
— Dažniausia priežastis — alko
holio vartojimas. Tačiau pankreatitą
gali sukelti ir tulžies pūslės bei jos
latakų akmenligė, a u k š t a s kalcio
kiekis kraujyje, kuris būdingas
prieskydinių liaukų ligoms.
Kasai gali pakenkti ir kai kurių
vaistų vartojimas, gausus riebaus
maisto vartojimas.
Kai kuriais atvejais aiškios
pankreatito priežasties n u s t a t y t i
nepavyksta.
— Kokie š i o s l i g o s požymiai?
— Ligoniai kenčia skausmą
viršutinėje pilvo dalyje, kuris dažnai
paūmėja po valgio. Todėl ligoniai
bijo valgyti.
Skausmas gali būti įvairaus in
tensyvumo ir trukmės. Ypač vargina
naktį. Dėl kasos ląstelių, kurios
gamina virškinimo fermentus, pa
žeidimo vystosi chroninis viduriavi
mas. Ypač suvalgius riebesnio mais
to. Dėl šių priežasčių krenta ligonio
svoris. Nuolatinis skausmas ir virš
kinimo sutrikimai gali tapti depresi
jos priežastimi. Kai dėl uždegimo
randėjančioje kasos galvutėje užs
paudžiamas bendrasis tulžies lata
kas, išsivysto mechaninė gelta. Li
gonis pagelsta.
— Ar l ė t i n i s p a n k r e a t i t a s
pavojinga liga?
— Nuolatinis skausmas, baimė
valgyti labai išsekina žmones. Tik
apie 50 proc. pacientų, kuriems nus
tatyta chroninio pankreatito diag
nozė, išgyvena ilgiau nei 7 metus.
Maždaug pusei ligonių, sergančių
chroniniu pankreatitu, išsivysto dia
betas. Operuojant ligonius dėl lė
tinio pankreatito 6 procentams ran
damas kasos vėžys.
— Kaip d i a g n o z u o j a m a s lėti
n i s pankreatitas?
— Liga n u s t a t o m a remiantis
aprašytais simptomais, ligos eiga ir
tyrimais. Kasos ultragarsinis tyri
mas gali parodyti būdingus šiam
susirgimui pakitimus. Bet galutinė
diagnozė patvirtinama atlikus pilvo
organų tyrimą kompiuteriniu tomografu ir branduoliniu magnetiniu

zultatai — ne blogesni nei Vilniaus
rezonansu.
Santariškių ar Kauno klinikose.
Ypač vertingas tyrimas diag
Pernai vieni pirmųjų Lietuvoje
nozuojant lėtinį pankreatitą yra
endoskopinė retrogradinė pank- perėmėme ir pradėjome taikyti nau
reatografija. Šis tyrimas atliekamas jausią metodiką operuojant chroninį
rentgeno kontrolėje, įvedus endos pankreatitą pagal Berno metodiką.
kopą pro burną į dvylikapirštę žarną
Šios operacijos esmė — dėl
ir j u o į kasos l a t a k u s suleidus
lėtinio uždegimo labai sukietėjęs ir
rentgenokontrastinių medžiagų.
išvešėjęs kasos galvutės audinys y r a
Šio tyrimo metu galima ne tik
pašalinamas p a l i e k a n t tik ploną
gerai matyti visus smulkius kasos užpakalinį kasos galvutės sluoksnį.
pakitimus, bet ir pašalinti akmenis
Jame yra padaroma anga tulžiai
iš kasos latakų be operacijos, įvesti patekti iš bendrojo tulžies latako į
stendus — specialius vamzdelius,
žarnas aplenkiant didįjį dvylika
palengvinančius kasos sulčių nute pirštės žarnos spenelį. Kasos gal
kėjimą į dvylikapirštę žarną.
vutės likutis yra sujungiama su
— Kaip g y d o m a s lėtinis pan tuščiąją žarna. Tuom yra panaikina
kreatitas?
ma kliūtis kasos sultims ir tulžiai
— Chroninio pankreatito visiš laisvai nutekėti. Operacijų rezul
tatai mūs nenuvylė.
kai išgydyti negalima.
Sergančiam šia liga žmogui ga
Klaipėdos ligoninės Konsulta
lima padėti išvengti naujų kasos ciniame ambulatoriniame skyriuje
uždegimo paūmėjimų, lengvinti
su gydytoju A. Montvidu nemoka
skausmą, skirti sintetinius kasos mai konsultuojame visus, turinčius
fermentų pakaitalus virškinimui
problemų dėl kasos.
pagerinti, gydyti atsiradusį diabetą.
— Kaip i š v e n g t i k a s o s už
Tačiau yra atvejų, kai chroninis degimo ir gydytoju k o n s u l t a c i 
pankreatitas gali būti gydomas ir jos?
chirurgiškai.
— Kasos uždegimą išvengti ga
— Kada reikalinga operaci
lima tik saikingai ir r e g u l i a r i a i
ja?
maitinantis, nevartojant alkoholio.
— Operacija paprastai atlieka Jis ypač toksiškai veikia kasos ląste
ma tada, kai ligoniui paprasti nu les ir trikdo kasos sulčių išsi
skausminamieji mažai padeda, o jis skyrimą.
negali kentėti skausmų. Operacija
Uždegimą gali sukelti ir dėžutė
atliekama ir tada, kai pagrindinis
šokoladinių saldainių, kilogramas
kasos latakas būna užkimštas ak apelsinų ar po gausių vaišių išgertas
menimis ir jų negalima pašalinti
alkoholis.
endoskopiniu būdu. Trečias atvejis,
kai prireikia skalpelio — kada dėl
randėjimo proceso kasoje išsivysto
mechaninė gelta arba sutrinka
(USPS-161000)
maisto slinkimas pro dvylikapirštę
THE UTHUANIAN VVORLD WIDE DAILY
žarną. Kasa operuojama ir tada, kai
Published daily except Sundays and Mondays,
įtariama vėžio pradžia.
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
— Koks chirurginio gydymo
observance of legal Holidays as well as Dec.
privalumas?
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
— Pastaruoju metu mokslinėje
60629-5589.
medicininėje literatūroje pasirodė
TeL: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
straipsnių, kad, laiku atlikus tin
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
k a m o s apimties operacijas, dau
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
geliui ligonių ne tik išnyksta skaus
Foreign countries $135.
mai, bet ir pagerėja pačios kasos
Postmaster: Send address changes to
funkcijos. Ji pradeda gaminti dau
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
giau fermentų, palengvėja diabeto
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
Hga.
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
Prieš 10 metų Klaipėdos ligo
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
n i n ė s Pilvo chirurgijos skyriaus
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
buvusio ilgamečio skyriaus vedėjo A.
Montvido pastangomis buvo pradė
JAV
tos sudėtingos kasos operacijos ser
Metams$120.00 • 1/2 metu $65.00
gant chroniniu pankreatitu.
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje
ir kitur (USD)
Skyriuje sukauptas didelis pa
Metams$135.00 • 1/2 metų $70 00
tyrimas šioje srityje ir operacijų re• 3 mėn.$60 00

DRAUGAS

APIPELIJUSIUS IR APGEDUSIUS PRODUKTUS REIKIA
KUO GREIČIAU MESTI LAUK
Pavasarį kiekviena šeimininkė,
atvėrusi savo podėlius, rūsių san
dėliukus, šaldytuvus, tikrina, kas
per žiemą šeimos nesuvalgyta iš
rudenį jos paruoštų konservuotų,
marinuotų ir kitokiais būdais kaup
tų produktų.
Tai, kas buvo tinkamai paruošta
ir gerai išsilaikė, — metas dėti ant
stalo nelaukiant iki kitos žiemos.
Tačiau prieš tai, kaip primena spe
cialistai, reikia gerai apžiūrėti, ar
maisto atsargos nesugedusios.

Pelėsių grybo sukelti simptomai
yra labai panašūs į vėžio, tai ir diag
nozuoti sunku. Patekę į žmogaus
organizmą, pelėsių grybai sparčiai
dauginasi. Nors jie patys — mik
roskopiniai, tačiau jų gaminami
toksinai labai kenksmingi. Botani
kos instituto biodestruktorių tyrimo
laboratorijos specialistai, nuolat
susiduriantys su apsinuodijimo fak
tais, teikia patarimus.

N e g a l a v i m a i p a n a š ū s \ vėžio

Štai moteris, perrinkusi rūsyje
bulves, nuskabytus jų pasirodžiusius
daigus, atskirtas puvenas surausia į
aruodo pakraštį ir palieka kuriam
laikui, kol atsiras galimybe jas iš
mesti. Matyt, šeimininke žino, jog
supuvusių, supelijusių daržovių ne
galima laikyti kartu su sveikomis,
nes greitai suges visos.

Ne kartą skaitome ir girdime
medikų, kitų specialistų perspėjimus
apie tai, kokie pavojingi žmogaus
sveikatai supeliję maisto produktai.
Jie gali sukelti apsinuodijimą.
alergiją, kvėpavimo takų, nosies, net
ausų l'.Įjas.

Supelijęs — į šiukšlių m a i š ą

Bet ji nežino kito svarbaus da
lyko — apipelijusias daržoves, vai
sius reikia išnešti iš sandėlio kuo
greičiau, prieš tai sudėjus į maiše
lius, nes jų užkratas gali patekti į
žmogaus organizmą, taip pat persi
duoti kitoms daržovėms net per orą.
Jei visos šeimininkės šitai žino
tų, nelaikytų virtuvėse atliekų ki
biruose daržovių lupenų, o dėtų jas
iš karto į maišelius ir juos užrištų,
nelaukdamos, kol šeima prisikvė
puos kenksmingo, pelėsių grybo
užteršo, oro. Atidžiau reikėtų apžiū
rėti daržoves bei vaisius perkant.
J u k neretai pasitaiko, kad daržovių
ar vaisių ryšulyje pirštai įsmenga į
supuvusią bulvę, obuolį. Prekybi
ninkai ypač gaili išmesti greitai gen
dančius bananus. Mat. jie brangūs,
tai mėginama pirkėjams įsiūlyti net
pajuodavusius už mažesnę karna.
Nukelta į 10 psl.

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 «1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Administratorius
administraci|a@draugas.org
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EREZIJOS APIE
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Svarbiausias šių metų
Įvykis

/ /

/ /

Lietuvoje, kaip ir „visame civilizuo
t a m e pasaulyje", galima kalbėti tik
Kai tie, kurie rūpinasi žmonių gerai. „Alus gerti sveika", — rašė
gerove, nusprendė prailginti šven Rygiškių Jonas. Tačiau tada ben
tes, jeigu jos pasitaiko savaitgaliais, drinės lietuvių kalbos tėvas negalėjo
žurnalistai gatvėse įvairaus amžiaus įsivaizduoti, kad po daugelio metų
ir padėties praeivių klausinėjo: ar alų mauksime litrais, butelio iš
pritariate tokiai valdžios dovanėlei? r a n k ų neišleisime nei krepšinio
Visi pritarė arba sakė, kad pensi salėse („Mus vienija alus ir per
ninkams visos dienos — kaip šventė, galės!"), nei apdairiai, klastingai
prailgintose „šventėse".
todėl jiems „vienodai rodo".
„Įbauginti kalnų ožiai išvertė
Kaip čia nepritarsi, kai valdžia
viską daro žmogui, jo gerovei! Iki šiol metalinę tvorą, liūtai riaumojo ir
gerdavai dvi tris dienas, dabar galėsi kojomis draskė žemę, kiti gyvūnai
gerti keturias, o gal kai kada ir visą naktį blaškėsi narvuose", —
penkias. Kas be ko: kitas gal per tą „Lietuvos ryte" rašo Arūnas Kara
dovanotą dieną net kokį gerą darbą liūnas. Kas juos taip įbaugino? Dar
padarys. Gal vertingą knygą pas K a u n o technologijos universiteto
kaitys, gal į muziejų nueis, po mišką (KTU) studentai — mūsų mokslo,
pasivaikščios, sode medelį palaistys. kultūros žiedai, vieną savaitgalį
Visko nesuminėsi, ką galima veikti varžęsi alaus gėrimo varžybose.
valdžios dovanotą dieną, priklauso „Vakarop nuo linksmybių smarkiai
mai nuo to, kokiu metų laiku ji do apduję, jaunuoliai susirinko į roko
vanojama, tačiau visais metų laikais muzikos koncertą", — nuo kurio ir
patogiausia ir paprasčiausia, kaip riaumojo, blaškėsi nelaimingi gyvū
sakoma, atsipagirioti, dar ir dar kar nai. Zoologijos sodo direktorius
tą prisišveisti, kad net ausys linktų. Vaclovas Dumčius mano, kad naktį
Tie, kurie rūpinasi mūsų gerove, garso stiprumas zoologijos sodo teri
ilgindami beveik kiekvieną mėnesį torijoje galėjo siekti 100 decibelų.
pasitaikančias šventes visų pirma Toks didelis triukšmas gyvūnams
tai turėjo omenyje. J i e tenkino pavojingas. Direktorius kreipėsi į
anaiptol ne tiek mūsų, dirbančiųjų, policiją, tačiau ir jai sunkiai sekėsi
poreikius. Juo daugiau švenčių, juo suvaldyti minią. Liko tik viena
plačiau liejasi pilstuku, barmatukų, išeitis: reikėjo žvėris iš narvų iš
brendžių upeliai, juo stipresnių leisti, narvuose vieta nuo alaus su
reikia stalų, lūžtančių nuo kepsnių žvėrėjusiems studentams, o ne žvė
ir kepinių. O kam tai naudinga? rims. Tačiau šia vienintele teisinga
išeitimi pasinaudota nebuvo. Tai gal
Kam iš kišenės, o k a m į kišenę?
jie
buvo išvyti iš universiteto? Ne
Atrodo, kad švenčių ilginimo
vajus dar neišsėmė visų galimybių. būkite naivūs: tokios šventės — na
Štai Lietuvos alaus rinkos vadovė tūralus, įprastas reginys ne tik Kau
„Švyturys-Utenos alus" paragino ne, bet ir Vilniuje, Klaipėdoje... Vi
Lietuvos įmones trumpinti penkta sur, kur „mus vienija alus ir per
dienio darbo valandas ir suteikti galės".
Ne, ne veltui ilginamos šventės,
darbuotojams ilgesnį savaitgalį.
Prieš trejus metus „Utenos alus" savaitgaliai! Gyvename vis geriau,
mums padovanojo laisvą nuo darbo ypač mes, vilniečiai. Šį malonų faktą
Joninių šventę. Dabar tikriausiai konstatavo viešosios nuomonės ir
turėsime trumpesnę penktadienio rinkos tyrimų bendrovės „TNS
darbo dieną, už kurią būsime dėkin Gallup" specialistai. Jie palygino
gi minėtai Lietuvos alaus rinkos pernai ir užpernai atliktus socio
vadovei, kurios generalinis direkto loginius tyrimus. „Kaip rodo statisti
rius Rolandas Viršilas mano, Jog ka, restoranų apyvarta pastaruoju
šalies ekonomikai tai turėtų teigia metu didėja", — sakė Lietuvos vieš
mą poveikį, tokiu netradiciniu būdu bučių ir restoranų asociacijos vyk
pagerinant darbuotojų darbo sąly dančioji direktorė Eglė Dilkienė.
gas". Na, šalies kaip šalies, bet
Gyvenimo kokybė pačiais tvir
vadovės ekonomikai teigiamas po čiausiais saitais susijusi su stalu, su
veikis — neabejotinas.
virtuve. Sakoma: valgome, kad gy
Alaus vadovės viršininkas tarsi ventume. Anaiptol! Gyvename, kad
rūpinasi, kad po darbo savaitės žmo valgytume: skaniai, skaniau, ska
nės galėtų ilgiau pailsėti prie ežerų, niausiai. Valgymas, valgio gamini
paupiuose, nes neabejoja, kad išvyk m a s — beveik vienintelė pramoga,
dami jie nepamirš į bagažines pri tai ir menas ir mokslas. Žinoma, val
sikrauti „geriausio pasaulyje" alaus. gymas užgeriant (kuo ir kaip, apie
Visai kitaip ponas direktorius už tai čia jau užsiminta). Užeik į kny
giedotų, jeigu į gamtą, į tą šventą gyną: dešimtys puošniausių leidinių
vietą, tarsi į bažnyčią, produkcijos apie valgius ir gėrimus, jų gami
su laipsniais nei įsinešti, nei įsivežti nimą. Įsijunk bet kurį lietuvišką
nebūtų galima. O būtent taip ir turė televizijos kanalą: įvairiausios meno
tumėm elgtis! Alus arba bet koks ir kitokios „žvaigždės" tik kepa, tik
kitas svaigalas gamtai pavojingesnis čirškina skaniausius, kvapniausius,
net už degtuką. Nes j u k ne nuo deg sudėtingiausius ir labai paprastus
tukų užsidega mūsų nacionaliniai įvairių tautų patiekalus. Šitaip jie
parkai, pievos ir sodybos — nuo be m u s gundo pirkti, kepti, čirškinti.
protybės, turinčios samanių, pil
Na ir kas čia blogo? Kas nemėgs
stuku, barmatukų ir kitokius var t a skaniai pavalgyti! Tačiau kai kuli
dus. Anaiptol ne paskutinį vaidmenį narija užgožia visas kitas, ne pilvu
beprotybės orgijose atlieka ir Ro matuojamas, vertybes, darosi ne
lando Viršilo vadovaujamų įmonių skanu. Ir galima visiškai sugyvulėti
produkcija.
ar sužvėrėti, kaip atsitiko Kauno
Už šias erezijas rizikuoju būti technologijos universiteto studen
sučiuptas ir įmestas į besilinksmi tams, kaip vis dažniau ir dažniau
nančių poilsiautojų uždegtą pušyną. atsitinka įvairiausiose besaikio val
Juk apie alų, tokį „nekaltą", tokį gymo ir gėrimo „šventėse".
Švenčių liginimo nauda akivaiz„taurų", tokį „vienijantį" gėrimą.

VYTAUTAS VISOCKAS

S

varbiausią šių metų įvykį
nesunku įvardyti: tai Aštun
toji dainų šventė, ruošiama
Čikagoje pačioje liepos pradžioje.
Ši šventė — mūsų lietuviško
gyvastingumo įrodymas. Tai tary
tum vitaminai, kurie įkvėps naujo
ryžto ir jaunimui (ypač dalyvau
jančiam šventės programoje), ir
vyresniesiems tvirčiau glaustis
prie lietuviškojo kamieno, supran
tant, kad tik tuo būdu galime išlik
ti lietuviais, nors gyvename toli
nuo savo kilmės krašto.
Po penkiolikos metų tylos
lietuviška daina vėl suskambės iš
tūkstantinio choro lūpų. Ir kiek
vienas galėsime tarti — mes čia,
gyvi, veiklūs, gyvastingi, svetima
aplinka mūsų nepaskandino
ir
niekuomet nepaskandins! Mes, lie
tuviai, dainuojančios tautos vai
kai, vėl susibūrėme draugėn, kad
daina galingai aidėtų, kad ji aki
vaizdžiai liudytų mūsų pasididžia
vimą savo tautine tapatybe, mūsų
ryžtą niekuomet jos neatsisakyti!
O šiuo metu tai ypač svarbu.
Amerikoje vis daugiau teisių rei
kalaujant ispaniškai kalbantiems,
mažesnės tautinės grupės gali at
sidurti „už tvoros", kuomet leng
vatos bus dosniai dalinamos gau
sesniems ir garsiau jų reikalaujan
tiems gyventojams (nors ir nelega
liai čia atvykusiems). Lietuviai
imigrantai visuomet gerbė šios
šalies įstatymus, stengėsi išmokti
jos kalbą, prisitaikyti prie gyveni
mo būdo (kartais net per daug
„prisitaikyti", atsisakant savo
tautinės tapatybės). Jie supranta
ir vertina Amerikos teikiamas
laisves, todėl stengiasi pasirodyti,
kaip kultūringa, savita ir svarbi
šios šalies visuomenės dalis. Dainų
ar tautinių šokių šventės, mokslo
ir kūrybos simpoziumai, lietuviški
operos pastatymai, lietuvių kalba
leidžiama spauda — tai vis tos
kultūros apraiškos, kuriomis gali
didžiuotis savieji ir teigiamai ver
tinti kitataučiai.

kad reikės gerokai patuštinti savo
kišenę visoms susidariusioms iš
laidoms padengti. Mūsų choristai
— saviveiklininkai, repeticijas lan
ko v a k a r a i s , savaitgaliais, nu
t r a u k d a m i valandas nuo mokslo,
darbo, poilsio, šeimos. Jie tiki, kad
verta pasiaukoti, kad svarbu ne
pasiruošimo darbai, o jo rezultatai,
kuriais ir patys gėrėsis, ir džiaugs
mą suteiks visiems, atvykusiems į
šventę.
Iš plačiosios lietuvių visuome
nės nieko daugiau nereikalauja
ma, tik šventės dieną užpildyti sa
lę, tik pasidžiaugti dar vienu mūsų
kultūros laimėjimu. Būtų didžiau
sias nusikaltimas prieš save, prieš
visus choristus, prieš pačią lietu
vių tautą, jeigu tą vieną vienintelį
sekmadienį nepaskirtume Aštun
tajai dainų šventei. J u k nuo kiek
vieno m ū s ų dalyvavimo priklau
sys, ar d a r k a d a nors bus ruošiama
devintoji, dešimtoji... Jeigu lietu
vių visuomenė neparodys reikiamo
dėmesio šiai dainų šventei, kas
ryšis ruošti kitas? Tik ne tie jau
nieji entuziastai, kurie šį kartą
sudaro šventės ruošimo branduolį.
Jeigu jie bus apvilti, niekas jų
neprikalbės d a r kartą tokį nusivy
limą išgyventi. O dainų šventės
tikrai n e r u o š vyresnieji, nes jų
„ruošimo laikotarpis" j a u praėjęs.
G i r d i m e užuominų, k a d ši
dainų šventė tiesiai iš salės bus
transliuojama į Lietuvą. Tai j a u
n e m a ž a s laimėjimas, nes mūsų
tėvynė n e d a u g dėmesio kreipia į
užsienio lietuvių kultūrinę, visuo
meninę veiklą. Jeigu galės matyti
stiprią, vieningą tos kultūrinės
veiklos apraišką, kai salę užpildys
žiūrovai, o sceną — milžiniškas
choras, tuomet galbūt „atsibus" ir
pažvelgs kitomis akimis. Taip pat
reikia tikėtis, kad bus paruošta
šventės vaizdajuostė, kurią galė
sime įsigyti ir daug kartų stebė
ti, k l a u s y t i s , pagyventi tomis
džiaugsmingomis
nuotaikomis,
kaip ir liepos 2 d.

Dainų šventei pasiruošimas
j a u seniai vyksta. Nuolat ir
„Drauge" matome reklamas, spaus
dinami straipsniai apie naujus
chorus, jų vadovus, pastangas
suorganizuoti kelionę į šventę. Ir
visa tai žmonės atlieka, žinodami,

Kaip būtų gera atrasti ma
gišką r a k t ą ir juo atrakinti kiek
vieno lietuvio pareigos jausmą,
kad visi suprastų šios dainų šven
tės svarbą ir būtinai joje atsi
lankytų...

di, tiktai ne skanių kepsnių ir kepi
nių valgytojams. Kažkada kulina
rinėje televizijos laidoje vienas per
sonažas garsiai tarstelėjo: skanu, bet
juk tai labai nesveika! Ir buvo ne
s u p r a s t a s , suniekintas. Argi tai
svarbu! J u k ne toks šių laidų tikslas!
Čia kaip su tuo Rygiškių Jono
alumi: kepsniai ir kepiniai valgyti
sveika!
J a u skiriame karčius popkultūros vaisius, užaugintos amoralioje,
bedvasėje visuomenėje. Su nerimu
laukėme pavasarį
sugrįžtančių
paukščių. Nors vėluodami, paukščiai
sugrįžo sveiki gyvi, tačiau nelaimės
išvengti nepavyko. Godumo, žiauru
mo, tamsuoliškumo, pilvo kulto pa
gimdytos nelaimės išvengi nepa
vyko.
Prieš kelias dienas su sodo

kaimynais man pačiam teko gesinti
tyčia s u k e l t ą gaisrą. Bijau, kad
Lietuvoje vis labiau įsigali savotiška
terorizmo forma, s k i r t u m a s nuo
klasikinio terorizmo gal tik toks, kad
padegėjai nežūsta, su jais, kaip su
savižudžiais, labai sunku kovoti, jie
niekaip nenubaudžiami, jie net neį
vardijami. Išauginti visuomenėje,
kurioje viskas perkama ir parduo
d a m a , „išmokyti" sąvartyne a r b a
mokykloje, kurioje vyrauja nepagar
ba ir s m u r t a s , jie kikena žiūrėdami į
akimirksniu pajuodusiais stagarais
virstantį Neringos pušyną, gal net
padeda jį gesinti.
Aš m a t a u tiesioginį ryšį t a r p
alaus gėrimo varžybų, dvasingąjį
meną pakeitusių kepsnių čirškinimo
spektaklių ir ką tik užgesinto šim
tamečio miško gaisro.
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Komunizmo aukų memorialo fondas
pagerbė buvusį Lenkijos prezidentą Lech VValesa
MYKOLAS GUDELIS
Komunizmo aukų skaičius pa
saulyje nėra tiksliai žinomas. Stalin
valdymo laikotarpiu Sibiro gulagu
ose, masinių trėmimų, bado ir teroro
metais buvo išžudyta apytikriai 20
milijonų žmonių. Kinijoje, Mao Zedong vadovavimo laikotarpiu, žuvo
per 50 milijonų gyventojų.
Praeityje, per beveik 60 metų,
nuo tada, kai Europa buvo padalinta
"geležinės uždangos", Tarybinės Ru
sijos okupuotos valstybės ne kartą
bandė atsikratyti komunistų jungo.
Tačiau tai nebuvo lengva. Sovietų
ta"nkai važiavo ne vienos Europos
sostinės gatvėmis: Budapešto, Pra
hos, Varšuvos, Berlyno, kol galų
gale, beveik prieš 20 metų, daugiau
nei pusę šimtmečio Centrinę ir Rytų
Europą siaubusi komunizmo šmėkla
išsikvėpė ir 1988 metais, patyrusi
lemtingą smūgį, buvo palaidota po
Berlyno sienos griuvėsiais.
Europoje nebeliko Vakarams, ir
ypač JAV, grėsmę kėlusio komuniz
mo. Nebeliko „geležinės uždangos",
padalinusios pasaulį į „čia' ir „ten",
o sovietinį jungą nešusios Rytų
Europos valstybės lengviau atsik
vėpė. Tačiau liko atmintis. Ir tie, ku
rie prisimena, nenori pamiršti. Ne
nori pamiršti tų, kurie daugelį savo
gyvenimo metų skyrė kovai prieš
komunizmą ir tų, kurie kovodami
paaukojo savo gyvybes.
Prieš beveik dešimtį metų su
sikūrusiam Komunizmo aukų me
morialo fondui, prezidento Bill Clinton pasirašytu viešuoju įstatymu,
buvo suteiktas leidimas JAV sostinė
je, Vašingtone, Capitol Hill rajo
ne, statyti paminklą komunizmo
aukoms atminti. Fondas dirbo ilgus
metus, įveikdamas viena po kitos
iškylančias biurokratines kliūtis ir
rinkdamas lėšas, reikalingas memo
rialo statybai. Šiandieną jau yra
surinkta 80 proc. lėšų, reikalingų
sėkmingai įgyvendinti
projektą.
Memorialo statybą numatoma pra
dėti jau šią vasarą.
Ta proga, Komunizmo aukų me
morialo fondas, vadovaujamas Lee
Edwards, balandžio 26d., New York
„Metropolitan" klube, surengė iškil
mingą priėmimą buvusiam Lenkijos
prezidentui, „Solidarumo" judėjimo
vadovams, Nobelio taikos premijos
laureatui Lech Walesa. Vakarų pa
saulyje, Lech VValesa yra vertina
mas, kaip labiausiai prisidėjęs prie
komunizmo žlugimo Europoje ir jo

vardas dažnai yra minimas šalia
tokių asmenybių, kaip Ronald Reagan, M a r g a r e t Thatcher, Vaclav
Havel ir popiežius J o n a s Paulius II.
Tą vakarą, k r e i p d a m a s i s į
susirinkusius, Lech Walesa sakė:
„Niekas tiksliai nežino komunizmo
aukų skaičiaus pasaulyje. Vienais
duomenimis jų yra 100 milijonų,
kitais 200 milijonų, o mano duomeninims jų yra dar daugiau. Abudu
pasauliniai k a r a i k a r t u sudėjus
nenusinešė tiek žmonių aukų. Nei
viena epidemija pasaulyje nekainavo
tiek gyvybių. Tačiau ne skaičiai yra
svarbu. Svarbu yra atmintis. Ne
turime pamiršti komunistų ranko
mis įvykdytų nusikaltimų ir jų aukų.
Si atmintis turi persekioti kiekvieną
iš mūsų tol, kol esame gyvi, tam kad
istorija niekada nepasikartotų" .
Keliomis valandomis anksčiau,
Lenkijos konsulate įvykusioje spau
dos konferencijoje, a t s a k y d a m a s į
žurnalistų klausimus, Lech Walesa
pabrėžė popiežiaus Jono Pauliaus II
vaidmenį Lenkų kovoje prieš komu
nizmą: turėjome slaptą planą, ku
riam pavykus, tikėjomės, kad, įvyk
džius reformas Lenkijoje, sovietų
okupuotos valstybės laikui bėgant,
viena po kitos išsilaisvins iš tary
binės okupacijos. Tuo metu, nei vie
nas Vakarų valstybės vadovas ne
tikėjo, kad tai įmanoma. Tada nei
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Komunizmo aukų memorialo fondo vadovas Lee Edvvards buvusiam Lenkijos
prez. Lech VValesa įteikė statulos, stovėsiančios paminklo centre, maketą.

mokratijos pergale. Keletą metų vė
liau, po popiežiaus apsilankymo,
m u s rėmė keletą milijonų. J o n a s
Paulius II sugebėjo suvienyti skir
tingų klasių, išsilavinimo ir amžiaus
žmones. Be jo, mūsų pergalė nebūtų
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Komunizmo aukoms atminti paminklo eskizas.

vienas iš jų, net ir aš, neįvertinome,
kokią milžinišką įtaką žmonių su
sivienijime prieš komunizmą pada
rys tuometinio popiežiaus Jono
Pauliaus II apsilankymas. Tik įkū
rus „Solidarumo" judėjimą, mane rė
mė tik keletą dešimčių ištikimų ben
dražygių, kurie tvirtai tikėjo de-

Lpch Walesa ir Tautos f o n d o atstovai — Raimondas Sližys bei | o h n Stankūnas

buvusi įmanoma."
Paklaustas, ką galvoja apie da
bartinę politinę situaciją Ukrainoje
ir Baltarusijoje ir kodėl šios valsty
bės nepasekė kitų Rytų Europos
valstybių pėdomis, kovojant prieš
komunistinę diktatūra, Lech Walesa
atsakė: „Nepamirškime, kad ekono
miškai šios valstybės daugiau nei 50
procentų priklausė nuo tuometinės
Tarybų Sąjungos. Tam, kad valstybė
funkcionuotų, ekonominės gijos ne
galėjo būti vsiškai nutrauktos. Tam
reikalingas persitvarkymo procesas.
Ekonomikai pertvarkyti reikia ne
mažai laiko. Akivaizdu, kad demok
ratiniai procesai šiose šalyse inten
syvėja ir dabartinės sistemos žlugi
m a s Baltarusijoje yra neišvengia
mas. Šios šalies likimas yra naujos,
po mūsų ateinančios, kartos ran
kose."
Po spaudos konferencijos su
rengtame vakare, skirtam Lech Walesa pagerbti, dalyvavo beveik šimto
/:ronių būrys. New York „Met
ropolitan" klube buvusiam Lenkijos
prezidentui buvo įteiktas būsimojo
memorialo, komunizmo aukom at
minti. .-t.-jt-;!n> maketai
BUVUSĮ

[..'n k ĮJOS p r e z i d e n t o ,
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„Solidarummo" judėjimo vadą pa
sveikino Bulgarijos, Čekijos, Estijos,
Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Tai
vanio, Kinijos, Korėjos, šalių atsto
vai, ambasadoriai ir garbės kon
sulai. Lietuvos Respubliką susiti
kime atstovavo Lietuvos garbės kon
sulas Mindaugas Butkus. Renginyje
taip pat dalyvavo Tautos fondo atsto
vai: Jurgis Vailaitis, Evaldas Remeza, A n t a n a s Razgaitis, J o n a s
S t a n k ū n a s , Raimundas Sližys ir
Giedrė Kumpikaitė. Į renginį taip
pat buvo pakviesti „Wall Street
Journal", „Associated Press", New
York Sun", „Black Tie Magazine"
spaudos leidinių atstovai. Susiti
kimo metu buvo renkamos aukos,
leisiančios j a u šią vasarą pradėti
komunizmo aukų memorialo statybą
Vašingtone.
Iš viso renginio metu memorialo
statybai įvairių organizacijų ir ben
drovių aukos sudarė apie 100 tūks
tančių dolerių.
P a s a k Kari Altau, J u n g t i n i o
Baltijos Amerikos Nacionalinio ko
miteto atstovo, per visą laiką, nuo
projekto pradžios, Baltijos valstybių
finansinė parama buvo svari ir pas
tovi. Projekto įgyvendinimui Ameri
kos lietuvių organizacijos iš viso jau
yra paaukojusios apie 15 tūkstančių
dolerių. Tautos fondas memorialo
statybai paaukojo 5 tūkstančius do
lerių. Kol kas tai didžiausias vien
kartinis įnašas iš visų Amerikos lie
tuvių organizacijų. Amerikos Lietu
vių taryba taip pat suteikė nemažą
finansinę paramą. Praeitais metais
Komunizmo aukų memorialo fondas
taip pat sulaukė paramos iš Lietuvos
Kunigaikščių sąjungos k a r t u su
lėšomis, k u r i a s skyrė Cleveland
Baltijos bendruomenė.
Memorialo komunizmo aukom
atminti statybą Vašingtone planuo
jama pradėti jau šią vasarą. Pasak
Edward Lewis, oficialus memorialo
atidarymas planuojamas 2007 metų
birželio 12 d. E. Lewis paaiškino, jog
tai istorinė data. Tą dieną sukaks 20
metų, kai prezidentas Reagan kalbė
damas Berlyne, prie Branderburg
vartų ištarė žymiąją frazę: „pone
Gorbačiovai, nugriaukite šią sieną".
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M a s k v o s rankos ilgumas
Nebepajėgusi išlaikyti savo im
perinių ambicijų, spaudžiama Vaka
rų demokratijos ir savo vidinės
priešpriešos, blaškydamasi nomen
klatūrinės korupcijos agonijoje, griu
vo kruvinoji Sovietų Sąjunga.
Naudodamiesi Gorbačiov perestroika, pajutę galimybę kvėptelėti
politinės laisvės vėjo, pabėgome su
Sąjūdžio vėtra iš sovietinio Babilono
nelaisvės.
Atstatėme savo valstybę, iš nau
jo susipažinome su savo artimaisiais
ir tolimesniais kaimynais. Pradėjo
me gyventi taip, kaip gyvena kiti
laisvi žmonės. Savo šalies saugumo
padidinimui įstojome į NATO. Eko
nominės gerovės augimo paspartini
mui įstojome į Europos sąjungą.
Atrodo lyg ir visi didieji darbai pa
daryti.
Tačiau stebint šiandieninį ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą
matyti viena, kad Lietuva kasdien
labyn ir labyn darosi priklausoma
nuo senos kaimynės Maskvos poli
tikos. O geriau paanalizavus, tai
Sovietų Sąjungos teisių paveldėtoja
niekada nebuvo nustojusi įtakoti
Lietuvos vidaus politikos, o per ją ir
mūsų išorės politikos.
Jeigu pirmoji atvira 1990 metų
naftos blokada Lietuvą susivienijo
kovai ir dar labiau sustiprino ryžtą
kovoti iki visiško Lietuvos neprik
lausomybės įtvirtinimo, tai vėlesni

Maskvos žingsniai buvo gerokai la atsirado Sąjūdžio iškeltų deputatų,
biau užmaskuoti, subtilesni, taikles kurie privedė šią instituciją prie to,
kad ji turėjo pati save paleisti. Tai,
ni ir pragaištingesni.
Tiesa, mes jau važiuojam kur be abejo, buvo labai naudinga Mask
norim, kalbam ką norim, rašom ir vai. Į naująjį LR Seimą daugiausia
rodom ką norim. Tačiau ir tai panau buvo išrinkti buvę komunistai. Tai
dojama prieš mus pačius. Išvažiavę irgi buvo naudinga Maskvai. Pir
mes kartais plėšikaujame ir taip muoju LR prezidentu buvo išrinktas
nuskambame Europos šalių žinias- A. M. Brazauskas. Tiesa, jis Lietuvos
klaidoje. Savo šalyje mes beveik vardu pasirašė susitarimus su JAV
nebeturime kuo pasitikėti dėl korup prezidentu B. Clinton, bet bendra jo
cijos ir neteisingumo. Savo žinias- ekonominė politika buvo naudinga
klaidoje mes propaguojame mirties Maskvai. Kas gali paneigti galimybę,
kultūrą, visur sėjame neviltį, nepa jog Maskva lyg šiol kaip ir XVIIIsitikėjimą. Ir labai dažnai pasigirsta ame amžiuje nerezga intrigų, finan
teiginys ,,prie ruso mums buvo ge siškai ir politiškai remdama sau
riau". Bet politikoje kaip ir krimina lojalias jėgas Lietuvoje. Juk turėjo
listikoje, visada verta ieškoti kam me net prezidentą, kurio asmeninis
verslas buvo Rusijoje.
kas yra naudinga.
Tačiau dabar Maskvos ranka
Maskva jau nuo caro Ivan IV
(Rūsčiojo) laikų pradėjo turėti pre kaip niekada akivaizdi. Vyriausybės
tenzijų Lietuvai. 1717 metų Respub kadrilis apie Mažeikių naftą kaip
likos Nebylusis Seimas, ilgus metus niekad priartino Lietuvą prie tos
plėšomas vidinių tarpusavio riete rankos gniaužtų. O paskutinis ,,Gaznų, tyliai tvirtino Rusijai naudingus prom" pareikalavimas didinti dujų
aktus, prižiūrimas Petro I-ojo ka kainą Lietuvoje yra akivaizdi pagal
riuomenės. Carienė Jaketerina II-oji ba savo penktajai „darbinei" kolonai.
1795 metais užbaigė šimto metų Gal kur ir gali būti abejonių, bet tik
trukmės intrigų, klastų, išdavysčių ne čia. Juk pabranginus dujas nuo
ir politinio šantažo darbą pasidalin šių metų liepos mėnesio neišvengia
dama Lietuvos — Lenkijos valstybę mai turės brangti šiluma ir karštas
su to meto galingaisiais Austroven- vanduo. Lietuvoje šiluminę energiją
gaminančios įmonės yra kontroliuo
grija ir Prūsija.
Dabar paspėliokime, kas kam jamos vietos savivaldybių. Spren
dimas apie šiluminės energijos kai
naudinga.
Dar LR Aukščiausioje Taryboje nų didinimą turės priimti savivaldy
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uo vasaros Lietuvos žmonės tebenagrinėja
nelegalias statybas Neringoje, ypač „Sabonio
klubo ir partneriai" statybas Preiloje. Stebino įvai
rias nuosavybes turinčio žymiausio Lietuvos
krepšininko noras tokioje vietoje įkurti 15 komer
cinių vasarnamėlių. Statomas ir botelis, t.y. prie
plauka ir pastatas su kavine, skalbykla, kamba
rėlis buriuotojams. Klubo direktorius teigia, kad jo
kie įstatymai nebuvo pažeisti. Daug kas samprota
vo, kad reikia pasikliauti buldozeriais, kaip buvo
pavaizduota TV humoro laidoje „Dviračio žynios",
ir viską nugriauti, bet galvoja, kad bus pakalbama,
bet nieko nedaroma apie nelegalias statybas.
Kiti teigia, kad ant marių kranto, toje vietoje
Preiloje nėra ypatingas gamtovaizdis, tai žemuma,
nepasižymi pušynais. Kuklūs nameliai nekenkia
aplinkai ir gali tapti vietovei pajamų šaltiniu. Tvir
tinama, kad užsipuolimas yra tik tam tikrų gru
puočių interesas suteršti Sabonio vardą, o žurnalis
tams dar viena sensacija apie žymų asmenį.
Prieš porą metų buvo pradėtas pensijų refor
mos. Tada buvome Vilniuje, kai bankai kūrybin
gomis reklamomis siūlė savo paslaugas, kaupiant
dalį pensijos privačiuose pensijos fonduose, užuot
priėmus tik „Sodros" pensiją. Buvo įspėjama, kad,
jei pensijos amžius netoli ir atlyginimas mažas,
nepatartina investuoti privačiuose fonduose. Toks
variantas naudingas tik jaunesniems, turintiems
laiko per investicijas užsitikrinti didesnes pensijas
senatvei. Šiuo metu apie 54 proc. naudojasi pensijų
reformų siūlymais, bet baiminasi, kad, pasirink-

Šiemet minint Sausio 13-osios tragiškuosius įvykius
prie Seimo rūmu buvo sukurtas laužas

LAUKE SALTUTIS,
TROBELĖJE ŽĖRI
UGNELĖ
INDRĖ T1IŪNĖLIENĖ
Nr.4
tam fondui bankrutavus, galima viską prarasti.
Socialinės apsaugos ministrė Vilija Blinkevičiūtė
įsitikinusi, kad siūlytas modelis tinkamiausias. Tik
10 proc. Lietuvos gyventojų reguliariai taupo pen
sijai. Tačiau, nors infliacija 2.7 proc. žema, šiandie
niams pensininkams, kai vidutinė pensija yra apie
400 litų per mėnesį, tai maža paguoda, kai sunku
pragyventi. Pagal statistiką ekonominis rodiklis
kyla, nedarbas mažėja. Teigiama, kad statistika
klysta — viltį praradę bedarbiai nustoja lankytis
darbo biržoje arba emigruoja ir nebeįsiskaito į
duomenų bazę.
ai atvykome į Vilnių, oro temperatūra svyra
vo apie 0° Celsijaus (t.y. 32°F). Nors sniego
būta, didesnieji keliai nuvalomi. Balti miškai ža
vingi. Išsinuomoję automobilį pasileidome link
Kauno, Veiverių, Marijampolės ir Alvito.
Kaune iš fabriko „Audimas" atsiėmėme užsa
kytos ASK „Lituanica" uniformas. Tada pro Garlia
vą važiavome į Prienus, bet Prienuose paaiškėjo,
kad mūsų lankoma šeima gyvena Veiveriuose. Su
stojus seniūnijoje pasiteirauti, kur tą šeimą reikia
rasti, pasitaikė labai maloni moteris, kuris pasi
siūlė pavažuot kartu.
Kaimo keliukai — lyg čiuožykla. Suplotas snie
gas apsitraukęs leduku. Kur tik akis mato — visur
balta, balta. Labai gražu, bet užtenkamai pavojin
ga. Net ir lėtai važiuojant, mašina slidinėja į visas
puses. Prie užšalusio prūdo privažiavome simpa
tišką medinę trobelę. Kieme lakstė šuneliai ir, tik
nedrąsiai išlipę, įsitikinome jų draugiškumu. Tro
belėje šeimyninę šilumą netikėtai atvykusiems by
lojo ant krosnies kunkuliuojančios bulvės, vaikams
tetos Marytės atsiųsti žaisliukai ir už trijų kilo
metrų mokyklą lankančių vaikų noras bendrauti,
papasakojant apie pamokas, pažymius, draugus.
Važiuojant į Marijampolę, pradėjo temti.
Mums jau nebe pirma jaunystė. Ankstyvesnėje žie
mos kelionėje patyrėme avariją, kai, apledėjusiu
kaime kefiidca važiuojant, paslydome, trenkėmės,
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bių tarybos. Tose tarybose kol kas
nėra nei vieno „darbiečio", nes ši
partija gimė jau po paskutiniųjų vie
tos savivaldos rinkimų. O po šio bal
savimo iki naujų rinkimų bus likęs
pusmetis. Logiškai mąstant, kas gi
balsuos už partijas, padidinusias
mokesčius, o balsuoti reikės. Juk
savivaldybės negalės leisti, kad jų
įmonės dirbtų nuostolingai ir bank
rutuotų. O Maskvai kodėl gi pa
čių lietuvių rankomis nepabandyti
paimti arčiausiai Lietuvos žmonių
esančios valdžios.
Juo labiau, kad po šio pabrangi
mo Lietuvoje infliacijos lygis bus ne
viena dešimtoji procento, o gerokai
didesnis. Tad šiandien dar kažkiek
abejojantis Briuselis: įvesti ar ne
įvesti Lietuvoje E urą nuo kitų metų,
būtų tuo klausimu visiškai nura
mintas, o Lietuvos integracija į ES
būtų susilpninta.
Belieka tikėtis, kad mūsų poli
tikai, esantys Seime ir Briuselyje
sugebės laiku užkirsti kelią impe
rinėms senosios Lietuvos kaimynės
užmačioms, o Lietuvos rinkėjai kitų
metų vasarį balsuos už partijas,
dirbančias Lietuvai Europoje, o ne
Lietuvai Rusijoje. Galimybė išvengti
Maskvos rankos gniaužto dar yra.
Vitalijus Satkevičius
LKD Tarybos narys

įstrigome pusnyje, sprogo padanga, sulinko ratas.
Šį kartą nesiryžome rizikuoti.
Paskambinus į Alvitą, nutarėme nerizikuoti
toliau važiuoti. Tad su klebonu V. Kajoku, su soc.
darbuotoja Daiva Pankauskiene ir muz. Laima
Lapkauskaite bendravome elektroninėmis prie
monėmis.
Grįžome į Kauną pas bičiulius Rūtą ir Alek
sandrą Dagius. Sužinojome, jog tą rytą jie buvę
laidotuvėse, į kurias iš JAV buvo atvykusi Jurgio
Biručio šeima. Atremontuotoje Kauno Karininkų
ramovėje pašarvotas, Aukštųjų Šančių karių ka
pinėse buvo laidojamas atsargos karininkas Gedi
minas Grajauskas, Kadro Kariūno karo mokyklos
1940 m. abiturientas.
ai buvo 22 laida, paskutinė Kadro mokyklos
laida. A.a. G. Grajauskas buvo pirmas palai
dotas naujai suprojektuotame sklype dabar mirš
tantiems kariams. Netoliese yra lakūnų Dariaus ir
Girėno mauzoliejus su jų palaikais.
Kadangi žiniasklaida jau buvo informavusi
apie Rusiją sukausčiusią nepaprasto šalčio bangą
uždariusią mokyklas, sustabdžiusią kasdieninį
gyvenimą, tai buvo galima tikėtis, kad šaltukas
neaplenks Lietuvos. Tačiau vis tiek buvo staigme
na, kai ryte išėjus patyrei ką reiškia, kai tempe
ratūra krinta į — 30° Celsijaus šalčio (t.y. apie
— 25°F). Nebesvarbu mados, ką tik galima, reikia
uždengti (gal praverstų afganų „burkos") ir, tik sėk
mingai apsitulojus, išdrįsti žengti laukan. Laikraš
tyje skaitome, kad „artimiausiomis dienomis ge
riau nekišti nosies iš namų". Tenka pridengti ir tą
nosį, kad šaltis nenugnybtų. Šaltis tuoj sutraukia
odą ir keliauja į plaučius. Gaila buvo gyvūnėlių.
Kaune buvo susirūpinta zoologijos sodo gyvūnais,
prie Kauno elektrinės gelbėjamos į ledą įšalusios
gulbės.
Vilnius tomis dienomis apmirė, eismas dingo.
Nebesimatė nei pėsčiųjų, nei automobilių virtinių.
Jei su taksi nuvažiuosi į prekybos centrą „Akro
polis" neaišku ar pasiseks taksi išsikviesti grįžimui.'
Operatorė praneš — „Neturime mašinų!" Varikliai'
užšalo, elektros laidai užsidegė, vėsinimo skysčiai
sutirštėjo, nebešaldė variklių ir pakelyje mašinos
degė. Tokius šalčius gal atlaikydavo senos rusiškos
mašinėlės, bet dailios europietiškos lepesnės...
Rizikavome vėl nuomotis mašiną. Atvežęs sa
vininkas sakė ilgai šildęs ir perspėjo, kad, jei nak
vosim, kitą rytą, tikriausiai nebeužsives. Atsisa
kėme kelionės į Klaipėdą, leidomės tik į Panevėžį.
Donatas kas pusvalandį išbėgdavo užvesti mašiną.
Sėkmingai vakare grįžome \ Vilnių.
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Bus daugiau.
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Suplasnojo

Poezijos pavasario

paukštė

Pristatytas tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris" almanachas.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr

* Vilnius, gegužės 15 d. (ELTA) sudarytoja poetė Dovilė Zelčiūtė sa
— Įsibėgėjančio 42-ojo poezijos festi ko, jog atrenkant eilėraščius į leidinį
valio „Poezijos pavasario" tradicinis ją užplūdęs didelės šviesos srautas,
almanachas į kelionę pas poezijos tad ir pagrindine leidinio tema pasi
skaitytojus palydėtas labai netradi rinkusi šviesos imperatyvą ir šviesos
ciškai — nuo moderniai įrengtos sto įtampą. Nežemiškos šviesos nutviek
go terasos Gedimino prospekte.
sti ir poetų veidai almanache — nes
Vėjuotą pirmadienio popietę a n t palvotus rašytojų portretus almana
,,Vagos" leidyklos stogo susirinko chui sukūrė fotomenininkas Algi
g a r s ū s poetai, poezijos vertėjai, mantas Aleksandravičius.
„Poezijos pavasario" almanacho su
Iki gegužės pabaigos truksiančio
darytojai ir leidėjai. Pirmą kartą fes „Poezijos pavasario" poetinė šviesa
tivalio almanachas palydėtas arčiau pasieks daugelį Lietuvos poetinio žo
dangaus skaitytais eilėraščiais — po džio gerbėjų, festivalio nuotaikos bus
vieną kūrinį iš naujojo leidinio per jaučiamos ir lietuviškose salelėse
skaitė patys autoriai: Kornelijus Pla Lenkijoje.
telis, Vladas Braziūnas, Vidmantė
Šių metų festivalis akcentuoja
Jasukaitytė, Aidas Marčėnas, Pauli Tolimųjų Rytų poezijos kūrėjus —
n a Žemgulytė, Algimantas Baltakis, Vilniuje viešės poetai iš Japonijos,
Viktoras Rudžianskas ir kiti.
Kinijos ir Mongolijos. Europos šalių
Įspūdingų sostinės p a n o r a m ų poezijai atstovaus rašytojai iš Pran
apsuptyje poezija lietuvių ir anglų cūzijos, Graikijos, Bulgarijos.
„Poezijos pavasario" programoje
kalbomis skambėjo ir šviečiant sau
lei, ir lyjant lietui. Po nenuspėjamu — per 90 renginių visoje Lietuvoje.
dangumi vykusios almanacho sutik Festivalio laureatas ąžuolo vainiku
tuvės vakare persikėlė į Rašytojų są bus vainikuojamas gegužės 26 d.
Maironio lietuvių literatūros muzie
jungos klubą.
Šių metų festivalio almanacho jaus sodelyje Kaune.

Emigracija į naudą išėjo tik statybininkams
Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) —
Į Airiją emigravusius kolegas savo
algomis sparčiausiai vejasi Lietuvos
statybininkai.
Airijoje statybininkų atlygini
mai dar kur kas didesni nei Lietu
voje, tačiau įvertinus gyvenimo Airi
joje, kelionių lėktuvu pas gimtojoje
šalyje likusius gimines išlaidas,
aukštos kvalifikacijos statybininkų
gyvenimo lygis nebedaug kuo skiria
si Lietuvoje ir Airijoje.
Lietuvos statybininkų asociaci
jos duomenimis, vidutinis atlygini

mas statybose — apie 2,000 litų.
Aukščiausios kvalifikacijos darbuo
tojai uždirba daugiau nei 5,000 litų.
Airijoje aukštesnės kvalifikaci
jos statybininkų algos — šiek tiek
daugiau negu du kartus didesnės už
Lietuvoje dirbančių aukščiausios
kvalifikacijos statybininkų. Tačiau ir
bendras k a i n ų lygis Airijoje yra
maždaug du k a r t u s didesnis.
Kitų profesijų atstovams Airija,
Ispanija ar JAV ir toliau liks šalys,
primenančios rojų. Algos Lietuvoje
vis dar yra juokingai mažos.

* Savaitgalį Tauragėje v y k u 
s i o 2006 m e t ų L i e t u v o s g a l i ū n ų
č e m p i o n a t o pirmojo e t a p o n u g a 
lėtoju tapo Vidas Blekaitis iš Birš
tono. Dvylikos galiūnų varžybose jis
šešiose rungtyse — 125 kg rąsto kė
lime, 360 kg svarmens nešime, dvie
jų automobilių laikyme, 4 vamzdžių
pervertime, 350 kg svarmens nešime
ratu bei apvalių akmenų (100-160
kg) kėlime — surinko 66.5 taško. An
trąją vietą užima marijampolietis
Saulius Brusokas (59.5 tšk.), trečiąją
— panevėžietis Vilius P e t r a u s k a s
(56 tšk.).
* S ė k m i n g a i Švedijoje prasi
dėjusio ITF serijos „Elite L a d i e s
Op«>n" m o t f r u t e n i s o t u r n y r o
k v a l i f i k a c i n e s varžybas pradėjo
lietuvė Gintė Pociūte Pirmajame
kvalifikacinių varžybų ra t f- (', Pociu-

tė 6:2, 1:6, 7:5 įveikė švedę Carolina
Kubicska ir dėl kelialapio į pagrin
dinį turnyrą susitiks su kita Švedi
jos tenisininke Josefine Strom.
* Olandijoje vykstančių dau
g i a d i e n i ų d v i r a t i n i n k ų lenkty
nių pirmajame etape sekmadienį
aštuonioliktas finišavo Simas Kondrotas, kuris 158 km nuvažiavo per
3 vai. 27 min. ir 49 sek.
* Savaitgalį vykusioje tarp
tautinėje „Wedau" a k a d e m i n i o
irklavimo regatoje Duisburge
(Vokietija) Lietuvos moterų porinė
dvivietė — kaunietės Vaida Arbočiūtė ir Asta Romerytė — sekmadienį
tapo nugalėtojomis tarp 17 įgulų.
Moterų vienviete valtimi startavusi
vilnietė Lina Šaltytė tarp 17 varžo
vių iškovojo antrąja, vieta, du kartus
šeštadienį ir sekmadieni

Darbo partijai gali t e k t i atsisakyti postų
Atkelta iš 1 psl.
komisijų vadovų skaičius.
Šiuo metu Pilietinės demokrati
jos frakcija Seime turi vieną Seimo
Biudžeto ir finansų komiteto pirmi
ninko postą bei trijų Seimo komisijų
— Antikorupcijos, Operatyvinės
veiklos kontrolės ir Ignalinos atomi
nės elektrinės regiono problemų —
pirmininkų postus.
„Pilietininkai" formaliai turi ir
Seimo pirmininko postą.
V. Muntianas yra šios frakcijos
narys, tačiau kaip parlamento vado
vas yra sustabdęs narystę frakcijoje.
Pagal frakcijos dydį „pilietininkams", J. Oleko teigimu, priklauso 3
Seimo komitetų pirmininkų ar pa
vaduotojų postai ir 2 Seimo komisijų
vadovų postai.
Todėl, anot socialdemokrato,
prie Seimo daugumos prisišliejanti
frakcija turės atsisakyti vienos ko
misijos, tačiau gaus 2 papildomus
Seimo komitetų vadovų ar pavaduo
tojų postus.
Paklaustas kieno sąskaita — so
cialdemokratų ar „darbiečių" —
vyks minėtas postų Seime perdaliji-

m a s — J . Olekas atsakė, jog kai ku
rių postų greičiausiai turės atsisa
kyti b ū t e n t Darbo partija.
„Pagal kvotas Darbo partija da
b a r Seime t u r i keliais postais dau
giau, todėl jiems greičiausiai kai ku
rių t e k s atsisakyti", — teigė J. Ole
kas.
3 1 narį turinti Seimo Darbo par
tijos frakcija šiuo m e t u turi 7 Seimo
komitetų pirmininkų postus, 2 ko
mitetų pirmininkų pavaduotojus ir
pretenduoja į dar vieną —Audito ko
miteto vadovo postą.
V. M u n t i a n a s pirmadienį karto
jo, k a d svarbiausia šiuo metų kelia
ma „pilietininkų" sąlyga — lygiatei
siškumo įtvirtinimas žadamame pa
sirašyti frakcijų susitarime.
„ J e i m u m s nepavyks susitarti
dėl lygiateisių pagrindų — mes ne
būsime partneriais", — sakė V. Mun
tianas.
Anot V. Muntiano, Pilietinės de
mokratijos frakcija t u r i savus skai
čiavimus, kiek jai priklausytų val
dančiųjų postų, tačiau juos atskleis
tik po derybų su kitų frakcijų atsto
vais.

Tėvynės sąjungos vadovui — nepalankus ženklai
Atkelta iš 1 psl.
pirmininkus mano kandidatūrą", —
sakė I. Degutienė. A. Kubilių parėmė
tik 16 delegatų iš 105.
Beje, I. Degutienė prieš tai pa
reiškė atsisakanti kandidatuoti, ta
čiau frakcijos nariai ėmė svarstyti
galimybę tokiu atveju apskritai ne
siūlyti savo kandidato į TS pirminin
kus. „Dėl frakcijos vienybės sutikau
kandidatuoti", — teigė frakcijos pir
mininkė.
I. Degutienė prisipažino, kad jos
vadovaujama frakcija tikrai turi ne
vieną priekaištą TS pirmininkui A.
Kubiliui. „Daugiausia kalbėta apie
tai, kad nemažai sprendimų priima
ma nepasitarus su partija, ne visi jie
atitinka mūsų vertybines nuostatas,
netrūksta pernelyg liberalių žings
nių", — pagrindines pretenzijas var
dijo ji.
Paklausta, kaip pati jas vertina,

I. Degutienė tikino sutinkanti tik iš
dalies, esą idealių sprendimų dėl
„techninių priežasčių" nebūna jokio
je partijoje. „A. Kubilius — puikus
partijos vadovas, geras strategas,
bet j a m , liaudiškai tariant, šiek tiek
t r ū k s t a lankstumo", — santūriai
kalbėjo I. Degutienė.
Neoficialiai teigiama, kad A .Ku
bilius yra patekęs į TS partijos Po
litikos komiteto, k u r i a m vadovauja
buvęs konservatorių vadovas, europ a r l a m e n t a r a s Vytautas Landsber
gis, nemalonę. Priežastis ta pati: esą
A. Kubilius dažnai neįsiklauso į šios
partijos institucijos nuomonę.
Tačiau, p a s a k I. Degutienės,
d a u g u m a konservatorių įsitikinę,
kad A. Kubilius privalo ir toliau va
dovauti partijai. P a t i I. Degutienė
teigė n e m a n a n t i , kad A. Kubiliui ne
p a l a n k u s frakcijos nusiteikimas ga
lėtų peraugti į rimtą bruzdėjimą.

Nepažino generolo — sulaukė nuobaudų
Atkelta iš 1 psl.
Medininkuose dirbusiems Lietuvos
pareigūnamas padavė voką. J i s buvo
skirtas generolui S. Stripeikai. Pa
sienio užkardos vadas D. Pamparas
paskambino savo viršininkui, Vil
niaus rinktinės vadui Vytautui Ižganaičiui ir paklausė ką daryti su vo
ku?
V. Ižganaitis atsakė, kad S. Stripeika rytoj per Medininkus važiuos į
Baltarusiją. Pasieniečiams nurodyta
generolą pasitikti, „užtikrinti sklan
dų vykimą per valstybės sieną" ir pa
duoti voką.
Niekas tiksliai nežinojo, kada
atvyks generolas. Tai turėjo įvykti
rytą. D. Pamparas rytą paskambino
pamainos vyresniajam pareigūnui
Dainiui Remeikai, liepė pasitikti va
dą, paduoti voką ir padėti sklandžiai
pervažiuoti valstybės sieną.
Padvarionių užkardoje buvęs D.
Remeika bemat suvokė „reikalo
svarbą" — šoko į automobilį, lėkė į
Medininkus. Ir atsitik tu man — ne
naujas pasieniečio automobilis suge
do netinkamiausių metu. Medinin
kus pamainos vyresnysis pasiekė 35
minutes po 8 valandos ryto. Pa
reigūnams jis surengė instruktažą, .r
pranešė, kad per siena, vyks vadas

Nesulaukęs iš pavaldinių jokių
žinių apie generolą, 9 valandą D. Re
meika pasiėmė voką ir ėmė išvyks
tančiųjų iš Lietuvos terminale laukti
S. Stripeikos. Tačiau šio vis nebuvo.
Apie pusę vienuoliktos sunerimę
vyrai ėmė aiškintis, kodėl nepasiro
do vadas. Ir tada paaiškėjo, kad S.
Stripeika valstybės sieną kirto 8.48
vai. ryte valandą.
Du pasieniečiai: Petras Laurina
vičius ir J o n a s Leseckas dabar ga
lėtų savimi didžiuotis. Jie patį gene
rolą, t a r s i eilinį Lietuvos pilietį, pa
tikrino, apžiūrėjo jo ir kitų automo
bilio keleivių asmens dokumentus.
Dar patikrino automobilį — o gal ge
nerolas vežasi draudžiamų daiktų?
Tada generolo duomenis įtraukė į
bazę ir leido važiuoti toliau.
Vėliau pasieniečius gynusios
Vilniaus miesto policijos darbuotojų
profesinės sąjungos p i r m i n i n k a s
Vladas Sandą vidaus reikalų minis
trui Gintarui Furmanavičiui rašė:
„Užkardos pareigūnai, vykdę doku
mentų ir transporto priemonių tikri
nimą, teisės aktų nustatyta tvarka
atliko pasienio patikrinimą. Ar ne ši
aplinkybė sukėlė VSAT vado pasipiktmirną. ir ar todėl pareigūnų at
žvilgiu imamasi griežtų priemonių"
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(Remiantis AFP. Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

G. W. Bush rengiasi pasienyje
dislokuoti Nacionalinę gvardiją
VVashington, DC, gegužės 15 d.
(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas
George W. Bush, kaip tikimasi, į
Meksikos pasienį nusiųs tūkstančius
Nacionalinės gvardijos narių, turė
siančių padėti sumažinti nelegalią
imigraciją, dėl kurios vykstantys de
batai jau pradeda kaisti.
Pirmadienį vakare, maždaug 8
vai. vakaro laiku G. W. Bush iš Ova
linio kabineto kreipėsi į amerikie
čius ir paskelbė apie griežtesnes sie
nos apsaugos priemones.
Jo kalba buvo skirta imigracijos
klausimui, kuris prieš šiais metais
įvyksiančius kadencijos vidurio rin
kimus vertinamas kaip išbandymas
tiek respublikonams, tiek demokra
tams.
G. W. Bush remia atvykstančių
darbuotojų programą, pagal kurią
imigrantams būtų leidžiama laikinai
dirbti JAV, ir dėl to prarado kai ku
rių konservatyvių politikų, kurie šį
planą vadina nelegalių imigrantų
amnestija, paramą. Pats prezidentas
tokį šios programos apibūdinimą at
meta.
Tikimasi, kad prezidentas arti
miausiu metu išdėstys pasiūlymus
dėl imigracijos reformų, įskaitant
kelių tūkstančių Nacionalinės gvar
dijos narių dislokavimą prie 3,219
km ilgio JAV ir Meksikos sienos, kur
jie padės sustiprinti jos apsaugą. Ta
čiau jų skaičius nesieks 10,000, apie
kuriuos buvo kalbama Pentagon,
sekmadienį sakė vienas JAV parei
gūnas.

RYGA
Kelių žmonių gauja, į kurią įėjo
ir Jūrmalos gyventojas, kaltinama
Sią kalbą, kurios laikas parink
Vokietijoje
iš gyventojų sąskaitų pa
tas taip, kad sutaptų su debatų Se
nate dėl imigracijos reformų atnauji grobusi keliolika milijonų eurų, panimu, prezidentas pasakė jo populia | naudodama slaptą interneto progra
mą, apie kurią interneto vartotojai
rumui toliau mažėjant. Kai kurios
nieko nežinojo. Vokietijos teismas
neseniai atliktos apklausos rodė,
pradėjo nagrinėti bylą, kurioje kekad prezidento darbui pritaria maž
!
turis vyrus prokuratūra kaltina sukdaug 30 proc. amerikiečių.
Prieš kelias savaites visose JAV ' čiavimu, sudarius grupę, ir kompiu
terinių duomenų iškreipimu. Žimilijonai imigrantų ir jų šalininkų
niasklaida šią bylą vadina didžiau
rengė mitingus, kurių metu reiškė
siu iki šio laiko Vokietijoje nusikalti
paramą JAV Senato įstatymui, pagal
mu, panaudojant internetą. Nuo
kurį nelegalūs imigrantai turėtų ga
2002 metų liepos iki 2003 metų rug
limybę įgyti legalų statusą.
sėjo šis ketvertas beveik šimtui
Baltųjų rūmų patarėjas naciona
tūkstančių interneto vartotojų pa
linio saugumo klausimais Stephen
darė daugiau kaip 12 mln. eurų nuo
Hadley sekmadienį tikslaus skai
tolių.
čiaus nenurodė, bet sakė, kad Nacio
nalinės gvardijos dislokavimas būtų
HELSINKI
laikina priemonė, kuri sudarytų są
Darbininkams
protestuojant
lygas pasienio apsaugos tarnybai
prieš didžiųjų popieriaus bendrovių
„padidinti savo pajėgumus šiam iš
restruktūrizacijos planus, Suomijos
šūkiui spręsti".
popieriaus pramonę pirmadienį pa
Pasienio tarnyba pernai areš
ralyžiavo streikas. Darbininkai ir
tavo beveik 1.2 mln. žmonių, ban
technikai dviem dienoms nutraukė
džiusių pereiti Meksikos sieną, ir
darbą 6 vai. ryto vietos laiku. Tre
nurodo, kad pro ją prasmukti pavyko
čiadienį streiką surengė ir bendro
maždaug pusei milijono žmonių.
vių biurų darbuotojai. 2005 metais
Pagal imigracijos įstatymo pro
jektą, kuriam anksčiau pritarė JAV dėl konkurencijos su pigesnės darbo
Atstovų Rūmai, neteisėtas buvimas jėgos šalimis sumažėjus pelnui, dvi
Suomijos popieriaus milžinės „Stora
JAV būtų laikomas sunkiu krimina
Enso" ir UPM pradėjo įgyvendinti
liniu nusikaltimu. Atstovų Rūmų
radikalias verslo racionalizacijos
įstatymo projekte, kurį reikėtų su
programas. „Stora Enso", kuri per
jungti su Senato projektu, atvyk
nai skaičiavo nuostolius, pareiškė
stančių darbuotojų programa nemi
atleisianti 5,000 darbuotojų. UPM
nima.
ketina atleisti 3,000 darbuotojų,
Apskaičiuota, kad JAV yra 11-12
įskaitant 2,500 Suomijoje.
mln. nelegalių imigrantų.

VARŠUVA
B u v ę s Lenkijos prezidentas
Lech VValęsa neatmeta galimybės
kurti savo partiją — tai jis pareiškė
sekmadienį per susitikimą su gyven
tojais. K a i p pažymi dienraštis
„Rzeczpospolita", L. Walęsa turi su
manęs kelis savo grįžimo į aktyvią
politiką v a r i a n t u s . Vienas jų —
steigti savo partiją. Be to, L. Walęsa
galvoja apie galimybę įstoti į kurią
nors partiją arba kam nors padėti
steigti naują politinę organizaciją. L.
VValęsa patvirtino, kad jo pažiūroms
artimesnė opozicijoje esanti Pilieti
nė platforma, o ne valdančioji parti
ja „ Į s t a t y m a s ir teisingumas".

BUDAPEŠTAS
Siekdama iki 2010 m. pasirengti
narystei euro zonoje, Vengrija ketina
imtis ekonomikos stabilizacijos prie
monių, įskaitant masinius atleidi
mus valstybiniame sektoriuje. Pa
sak Vengrijos ministro pirmininko
Ferenc Gyurcsany, pertvarka pir
miausia bus įgyvendinama „išpūs
tame" valstybės administravimo
sektoriuje. Pernai šalies biudžeto

BAGHDAD
S a d d a m Hussein pirmadienį sa
vo teisme atsisakė padaryti kaltina
mojo pareiškimą, kai jam oficialiai
buvo pareikšti kaltinimai tuo, kad
jis įsakė nužudyti ir kankinti šimtus
vieno šiitų miestelio gyventojų. Vie
toje to S. Hussein teisėjui pareiškė
vis d a r esantis Irako prezidentas ir
kad jis „pasiruošęs vykdyti Irako
liaudies valią".

ES įšaldys A. Lukašenka sąskaitas
Londonas, gegužės 15 d. („Interfax7BNS) — Europos Sąjunga
(ES) pasiryžusi įšaldyti Baltarusijos
prezidento Aleksandr Lukašenka ir
dar daugiau kaip 30-ties aukštų Bal
tarusijos pareigūnų sąskaitas, pra
neša Londono laikraštis „Financial
Times".
Šie veiksmai būtų atsakas į ne
seniai Baltarusijoje įvykusius prezi
dento rinkimus, kuriuos ES valdžia
vertina kaip nesąžiningus, ir į opozi
cinių jėgų kandidato Aleksandr Milinkevič
persekiojimus, rašoma
straipsnyje.
„Sis žingsnis, sprendžiant iš vis
ko, bus žengtas artimiausiomis die
nomis, po balandį priimto ES minis
trų sprendimo uždrausti išduoti vi
zas A. Lukašenka ir 30-čiai pareigū
nų", — pažymi laikraštis.
Remdamiesi diplomatiniais šal
tiniais autoriai pabrėžia, kad tarp
šių žmonių yra prezidento adminis
tracijos ir VRM darbuotojų, prokura
tūros ir specialiųjų tarnybų vadovai,
informacijos ministras ir parlamento
pirmininkas.
Leidinio žiniomis, planuota su
derinti šį sprendimą pirmadienį
Briuselyje per E S užsienio reikalų
ministrų susitikimą, bet nesuspėta
dokumentus išversti į visas 25 ben
drijos kalbas.
„Artimiausiomis dienomis šis
sprendimas bus patvirtintas kitame
ministrų susitikime, nes susitarimas
šiuo klausimus pasiektas", — patiks

EUROPA

deficitas siekė 6.1 proc. bendrojo vi
daus produkto (BVP) ir buvo di
džiausias Europos Sąjungoje (ES).
Viešojo administravimo sektoriuje
„iki šiol y r a sričių, kuriose dirba 26
žmonės, kai, mano nuomone, visiš
kai p a k a k t ų septynių", — sakė veng
rų p r e m j e r a s . Vengrija t u r i apie
100,000 valstybės tarnautojų.

lina „Financial Times".
Vienas laikraščio pašnekovų pa
žymėjo, kad klausimą dėl sąskaitų
įšaldymo ES buvo stengiamasi ap
svarstyti jo „nereklamuojant".
„Jeigu jūs paskelbsite lėšų įšal
dymą prieš savaitę iki realaus šios
priemonės įvykdymo, pinigai dings
tokiose šalyse kaip Šveicarija anks
čiau nei jūs uždėsite ant jų ranką",
—cituoja laikraštis diplomato žo
džius, nenurodydamas jo pavardės.
Kaip jau pranešta, anksčiau ES
jau ėmėsi sankcijų prieš Baltarusijos
valdžią. Balandžio pradžioje Alek
sandr Lukašenka ir dar 30 aukštų
pareigūnų paskelbti nepageidauja
mais asmenimis ES šalyse. Jau tada
buvo svarstoma galimybė įšaldyti
sąskaitas, bet ji dar nesusilaukė vi
suotinio pritarimo.
Tokiomis priemonėmis ES mėgi
na užprotestuoti pastarųjų preziden
to rinkimų Baltarusijoje rezultatus,
pagal kuriuos paskutiniu diktatoriu
mi Europoje laikomas A. Lukašenka
buvo perrinktas trečiajai kadencijai.
Tuo tarpu A. Lukašenka pareiš
kė, kad jis neturi jokių sąskaitų už
sienio bankuose. Baltarusijos prezi
dento administracijos darbuotojai
„Financial Times" straipsnį pavadi
no „visiška nesąmone".
Drauge jie priminė, jog Baltaru
sijos vadovas jau anksčiaa pasiūlė
Vakarų politikams, jeigu jie suras jo
sąskaitų užsienio bankuose. ..pasi
imti jas sau".

JAV
J U N G T I N Ė S TAUTOS
T a r p t a u t i n ė bendruomenė pro
pirštus žiūri į didžiausią pasaulyje
h u m a n i t a r i n ę katastrofą Kongo De
mokratinėje Respublikoje, kur 10
mln. žmonių laukia elementarios pa
galbos, galinčios išsaugoti jų gyvybę,
pranešė Jungtinių Tautų pareigū
nas. Šioje didelėje centrinės Afrikos
valstybėje kasdien m i r š t a 1,200
žmonių. J T prieš tris mėnesius pra
dėjo kampaniją su raginimais su
rinkti 682 mln. dolerių, už kuriuos
būtų galima tiekti vandenį, maistą,
teikti medicinos pagalbą, suteikti
pastogę ir apsaugoti labiausiai pa
žeidžiamas visuomenės grupes.

A R T I M I E J I RYTAI

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Tel. 1 708-599-9680
FQX. J 708-5999682
Tel. 1 800-775-7363
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DAR APIE DARŽELI BALKONE
Praėjusį kartą rašėme apie
darželį balkone, verandoje ar love
liuose, pritvirtintuose prie palangės.
Kitaip tariant, galima patenkinti
norą turėtį darželį net tuomet, kai
gyvename bute ir „neprieiname prie
žemės sklypelio".
Sodinant į lovelius
Loveliai paprastai yra paga
minti iš plastmasės arba medžio.
Pirmuoju atveju jie yra lengvesni ir
patvaresni; antruoju — medis (net
dažytas) geriau praleidžia orą prie
augalo šaknų, karštą dieną truputį
labiau apsaugo jo šaknis nuo kait
ros. Viena svarbu — lovelio apačioje
turėtų būti skylutės vandens pertek
liui išbėgti. Jeigu jų nėra, tuomet į
apačią būtina įpilti akmenėlių arba
susmulkintų molinio vazono šukių, o
tik po to dėti žemę. Tuo būdu van
dens perteklius pasiliks dugne ir
nekenks augalo šaknims. Be to,
svarbu tokius lovelius neperlaistyti,
nes šaknys supus.
Prieš augalą sodinant į bet kokį
vazoną, lovelį, puodą ar kt. indą,
būtina gerai palaistyti. Bus ne tik
lengviau augalą išimti iš indelio,
kuriame iki tol augo, bet jis bus
stipresnis, lengviau „iškęs" persodinimo.sukrėtimą.
Prieš sodinant į lovelį, pataria
ma augalus su vazonėliais į jį su
statyti ir pasižiūrėti, kaip jie geriau
siai atrodo, kaip derinasi spalvos,
kaip atrodo augalų kompozicija.
Tuomet į lovelio apačią įpilti žemės,
augalus atsargiai išimti iš vazonėlių
(plastmasinius geriausiai perpjauti
ar perkirpti, kad per daug nesuju
dintume augalėlio šaknų), įsodinti,
aplink pripilti žemės, paliekant apie
1-2 colius nuo viršaus, kad būtų
lengviau laistyti. Žemę apie augalo
šaknis suspausti ir gerai palaistyti.
Būtina atkreipti dėmesį, kad
gniužulas su augalo šaknimis ne
būtų išsikišęs virš lovelio kraštų —
šiuo atveju lovelis turimam augalui
yra per lėkštas. Iš dalies tai galima
pataisyti, truputį nutrupinant že
mės nuo augalo šaknų apačios ir
atsargiai prasklaidant šaknis į
šonus.
Ne vien petunijos
ir pelargonijos
Aną kartą paminėjau kelias po
puliariausias ir dažniausiai į vazo
nus ar lovelius sodinamas gėles
(pvz., petunijas, spriges, pelargoni
jas, begonijas), bet savo balkone ga
lime auginti kone visus augalus, tik
reikia būtinai atsižvelgti į vietą,
kuriame vazonas stovės: ar ji saulė
ta, ar pavėsinga, ar pusiau saulė-pusiau pavėsis. Pagal tai parinkti
atitinkamus augalus.
Vėsesniu oru, kol neužpuolė
vasaros karščiai, labai tinka naš
lutes (broliukai), angį. „pansy", me
detkos, angį. „calendula", laibeniai,
angį. ,,sweet allysum", žirniukai
(pelėžirniai), angį. „sweet peas". Visi
šie augalai vasarą prastai auga ir
prastai žydi (išskyrus galbūt medetkas), todėl vėliau juos galima pa
keisti kitais, kantresniais.

Rudeniop, kai vasarinės gėlės
bus bebaigiančios žydėti, verta jas
išrauti, o vazonus užpildyti žy
dinčiomis chrizantemomis, kurios
tuo metu jau visur parduodamos.
Taip žydėjimo sezoną galima pra
tęsti iki pat pirmųjų šalčių.
Kvepianti palangė
Labai malonu, kai palangėje
pritvirtinti loveliai pražysta kve
piančiais žiedais, tad verta pasi
dairyti gėlių, kurios ne tik malonios
akiai, bet ir skaniai kvepia. Tarp
tokiu yra dvimetis gvazdikas (kai
kur Lietuvoje vadinamas šimtažiede), angį. ,,sweet William",
vienmetis gvazdikas „carnation",
vienmetės leukonijos (kai kur sako
ma lepkonijos), angį. „stocks", lot.
Matthiola, pelėžirniai, angį. ,,sweet
pea",
lot.
Lathyrus —
pastariej i
gražiai svy
ra, todėl la
bai tinka lo
veliams
ar
vazonams.
Taip pat yra
įvairių kve
piančiais la
pais pelar
gonijų, ku
rios lengvai
auginamos
Dvimetis gvazdikas
loveliuose.
K a b a n t y s krepšeliai ir
pintinėlės
Lengviausias būdas — nueiti į
parduotuvę, išsirinkti patinkamą
pintinėlę su augalais, nusipirkti,
parsinešti namo ir pasikabinti bal
kone arba virš lango. Tačiau dauge
liui tas lengviausias būdas nelabai
priimtinas: daug įdomiau, kai savo
rankomis paruošia tokią pintinėlę,
kiekvieną augalą rūpestingai į ją
pasodina.
Pakabinamos pintinėlės arba
krepšeliai paprastai yra dviejų rū
šių: plastmasinės arba vielinės, iš
klotos samanų sluoksniu. Ir į vienas,
ir į kitas vis tiek reikia pripilti
žemės.
Samanomis išklotas vielinis
krepšelis arba pintinėlė lengvai pra
leidžia vandenį, todėl jį reikia daž
niau laistyti. Prieš pildamas žemę į
tokią pintinėlę, aš paprastai apačią

iškloju plona plastmasine plėvele
(galima pasinaudoti plastmasiniu
maišeliu, kuriame parsinešame pre
kes iš parduotuvės), jame išduriant
kelias nedideles skylutes. Tuomet
vanduo ilgiau pasilieka pintinėlėje ir
sudrėkina žemę.
Pintinėlę visų pirma reikia
panardinti į vandenį ir pamirkyti,
kad gerai sušlaptų, prisigertų van
dens. Tuomet pripilti tiek žemės,
kad liktų vietos laisvai susodinti
augalus (nepamirškite, kad maži
augaliukai, pvz., nedidelis sprigių —
„impatients" vazonėlis netrukus iš
augs į didelį kupstą ir užpildys visą
pintinėlę, todėl nereikia per daug
augalų sukimšti).
Apie pintinėlės kraštus pasodin
ti vijoklių (ground, English ivy),
tuomet įkišti vieną kitą petuniją, į
tarpus įkaišioti laibenių (sweet ally
sum), sprigę, o pačiame viduryje
įsodinti pelargoniją — tai bus
„aukščiausia" pintinėlės vieta —
centras. Svarbu augalus sugrupuoti
taip, kad kai kurie svirtų per kraš
tus, kai kurie sudarytų centrinį pa
kilimą, o kiti užpildytų tuščias
vietas. Taip pat svarbu pasirūpinti,
kad augalai žydėtų visą vasarą ir
nereikėtų jų dažnai kaitalioti.
Labai įdomu, kai samaniniame
krepšelyje augalai auga ne tik iš jo
viršaus, bet ir iš šonų, net apačios.
Tai lengva padaryti, pro vielinius
krepšelio pinučius pradūrus skylutę
į samanas ir į tą skylutę įsodinus
augalą. Jo šaknys bus viduje, sieks
žemę, o lapai ir žiedai atrodys tar
tum išaugę iš samanų. Tokiu būdu
galima „apsodinti" visus krepšelio
šonus ir net apačią. Žinoma, leng
viausia dirbti su didesne pintinėle,
nes mažoje nedaug vietos augalams.

vasaros lietus tikrai išeis į sveikatą.
Prieš padedant kambarinį au
galą į saulėtą vietą, būtina jį „pri
pratinti", t.y. 3-4 dienas palaikyti
pavėsyje arba ten, kur tik pora
valandų apšviečia saulė, kitu atveju
jo lapai „nudegs" ir nudžius. Taip
pat būtina kambarinius augalus
dažnai laistyti, o jų lapus apipurkšti
vandeniu, kad nepultų voratinklinės
erkutės (spider mites).
Balkonams labai tinka kinrožės
(„hibiscus"), kurias galima pirkti jau
žydinčias ir auginti, kaip vie
nametes gėles, jeigu nėra kamba
riuose pakankamai vietos išlaikyti
per žiemą. Didžiuliai, įvairiaspalviai
kinrožių žiedai, gražūs, platūs, tam
siai žali lapai ir į nedidelį medelį
panaši išvaizda sudaro gražų vaiz
dą. Tačiau kinrožės dažnai puola
voratinklinės erkutės, ypač jei va
sara karšta ir sausa. Jų platūs lapai
išgarina daug vandens, todėl būtina
neleisti žemei išdžiūti. Jeigu bent
kartą kinrožės žemė visiškai išdžius
ir lapai nuvys, nukris visi pumpurai
ir reikės ilgokai laukti, kol augalas
pakankamai atsigaus, kad vėl pra
dėtų žydėti.
Pomidorai

Dabar yra išvesta daug pomi
dorų rūšių, kurios specialiai tinka
auginti vazonuose. Tai vadinami
„patio tomatoes". Bet, kaip ir su
kitais augalais, pomidorams ypač
reikia daug saulės ir vandens. Juos
būtina keletą kartų per vasarą pa
tręšti tirpiomis trąšomis, kad pa
jėgtų išauginti vaisius. Visi žinome,
koks didelis skirtumas tarp pomi
doro, atsinešto iš savo daržo ir pirk
to parduotuvėje, todėl apsimoka
balkone auginti vieną kitą pomidorą.
Kitos daržovės vazonams ir pan.
Trąšos ir žiedų
indams nelabai tinka. Jeigu būtinai
nuskabymas
norime auginti, joms reikia ypač
Norint, kad augalai kiek galima daug priežiūros ir rūpestingos glo
ilgiau žydėtų, būtina peržydėjusius bos.
žiedus nedelsiant nuskabyti —
neleisti gėlei išsiauginti sėklas.
Taip pat svarbu vazonuose au
galus keliskart per vasarą palaistyti
tirpiomis trąšomis, kadangi kartu su
vandens pertekliumi pro skylutes
vazono apačioje iš žemės išteka ir
maistingosios medžiagos. Augdamas
darželyje ar darže, augalas gali
įleisti šaknis gilyn ar jas paskleisti į
šonus ir rasti sau maisto. Vazone jo
šaknys yra suvaržytos, tad augintojo
pareiga augalą aprūpinti ir drėgme,
ir maistu.
Kambariniai augalai —
balkono puošmena
Ne tik vienametes gėles galima
auginti balkone, bet į jį išnešti ir
kambarinius augalus, kuriems švie
žias oras, saulutė ir galbūt net
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LIETUVIŲ TELKINIAI
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Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai

Tautinių šokių grupės —
Berželis" šventinis koncertas

Šių metų gegužės 6 dieną Šv. tautinių šokių grupę „Gintaras",
Trejybės parapijos salėje, Hartford, kuri išaugo į apylinkės miestelių
Connecticut, vyko tautinių šokių studentų grupę „Aitvaras". Išva
grupės „Berželis" metinis koncertas. žinėj us studentams, nebeliko gru
Ši šokių grupė jau gyvuoja daugiau pės. Kotryna Marijošienė liko pata
kaip 34 metus. Jos įkūrėja ir šokių rėja D. Dzikienei. Noriu priminti,
mokytoja Dalia Dzikienė per tuos kad šios šokių mokytojos duktė Elo
metus supažindino daugiau kaip 160 na Vaišnienė aktyviai dalyvauja Lie
jaunimo su lietuvišku šokiu, išmokta tuvių Bendruomenėje.
Vakaro metu žiūrovai džiaugėsi
daugiau kaip 100 šokių. Per pasku
tinius metus grupė daug pasikeitė, choreografės Genovaitės Breichmanienės sukurtais šokiais. „Berželio"
vyresnius šokėjus pakeitė jaunesni.
Koncerte šoko 24 šokėjai, iš jų 16 šokėjai atliko „Putinėlį" ir „Pradės
jaunimo, likusieji vaikų grupės šo aušrelė aušti". Vaikų grupės šokėjai
kėjėliai. Jų tarpe šoko Dalios Dzi- pašoko šokį „Vaikų dyvai", kurį
kienės anūkėlės — Anastasia ir sukūrė choreografė Ona Razutienė.
Šokių grupės vadovė džiaugėsi ir
Sophia.
Ilgametė šokių mokytoja Dalia dėkojo savo ilgamečiui grupės pa
Dzikienė šio koncerto programą dėjėjui, mokytojui Jonui Kodžiui ir
paruošė iš žymių išeivijos chore visiems šokėjams bei jų šeimoms už
ografių sukurtų šokių. Pati vadovė nuoširdų darbą, rengiant šią pro
pradėjo šokti tautinius šokius pas gramą. O žiūrovai, kurių susirinko
žymiąją choreografę Jadvygą Ma daugiau kaip 150, ilgai plojo ir dėko
tulaitienę, kuri vadovavo šokių ra jo šventės rengėjams už puikią šokių
teliui New York. Gal todėl D. Dzikienė šventę.
pasirinko šokių mokytojos kelią. J.
Stasė Šimkuvienė-Rosen
Matulaitienė 20 metų dėstė tauti
nius šokius ir žaidimus Maironio li
tuanistinėje mokykloje. Ji buvo stei
gėja ir ilgametė vadovė New York
tautinių šokių ansamblio „Tryptinis". J. Matulaitienė sukūrė eilę šo
kių jaunimui ir vaikams. „Berželio"
šokėjai koncerto metu pašoko ketu
ris šios choreografės šokius: „Pas
močiutę augau", „Plaukė žąselė",
„Per girią girelę" ir, aišku, labai
visiems patikusias „Vakaruškas".
Koncerto metu šokėjai pašoko ir
kitos žymios choreografės Kotrynos
Marijošienės tris šokius: „Mikitą",
„Audėjėlę" ir visų mėgstamą „Malū
ną". Reikia pažymėti, kad ši mokyto
ja darbavosi Connecticut litu
anistinėje mokykloje, dirbo su skau
tais. Ilgus metus buvo Hartford Mo
terų federacijos pirmininkė. Gyven
dama New Britain, suorganizavo Hartford, CT, lietuvių tautinių šokių grupė

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

Vidaus ligos
EDMUNDAS VTŽ3NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127 th St Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D.
KARDOUOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts, 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Dantų gydytojai

Valandos pagal susitarimą

A k i ų ligų specialistai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už pnanamą kainą.
Susitarimu kabėti angliškai arba lietuviškai.

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

„Berželis".

BALTIMORE, MD

„LAIDOTUVES BALTIMOREJE
2006.04.30 d. liūdna diena Baltimorėje. Po 58 metų gyvavimo už
baigė savo ilgą veiklą Baltimorės
radijo valandėlė — „Lithuania Melody Time".
1948 metais du Amerikoje gimę
lietuviai — Juozas Ruzgą ir Albertas
Juškevičius (Juškus) pradėjo šią va
landėlę, pasiryžę patarnauti Balti
morės lietuviams transliuojant lietu
višką muziką ir skelbiant vietinę
informaciją. Pirmosios lietuvių ban
gos palikuonys jautėsi esą lietuviais,
jie gimė lietuvių gyvenamuose kvar
taluose, ir nekalbėjo angliškai iki
pradžios mokyklos. Kitos tautybės
gyvenusios šiose vietovėse buvo
laikomos svetimaučiais, bet jų vai
kai su kaimynais kalbėjo lietuviškai.
Mums atvažiavus 1949 metais, vie
nos rusų šeimos dvi dukterys, abi
jau ištekėjusios, kalbėjo su mumis
lietuviškai. Joms išsikėlus į tų laikų
priemiesčius, mano žmona iki 2002
metų telefonu kalbėdavo tik lietu
viškai. Tokia tad buvo mūsų atmos
fera apie lietuvių namus, lietuviškos
veiklos centrą.

Po poros metų Juozas Ruzgą
buvo iškeltas į kitą valstiją ir jo ben
dravimas su Albertu Juškevičiumi
tuo laiku jau su sulietuvintu Juš
kum nutrūko. Jam buvo reikalingas
pagalbininkas su geru lietuvių kal
bos žinojimu ir taip tik ką iš Euro
pos atvykusį Kęstuti Laskauską
prikalbino jam padėti paruošti lietu
viškas programas. Po trumpo laiko
Laskauskas jam patiko ir pabandė
jį prisikalbinti iš radijo stoties
skaityti lietuviškus tekstus. Las
kauskas šiuo pasiūlymu susidomėjo
ir susitarė pabandyti. Tas bendravi
mas truko maždaug 37 metus.
Albertas Juškus radijo valan
dėlėje dirbo iki 1990 metų, kada dėl
ligos turėjo pasitraukti ir Kęstutis
Laskauskas liko vienas. Jam būtinai
reikėjo pagalbininko angliškos da
lies perdavimui. Pradžioje jam su
tiko padėti Alberto žmona Angelė
Juškuvienė. Po to prisikalbino Aldo
ną Pilienę, Birutę Dulytę-Gorel,
Nijolę Dulytę-Kaltreider. Taip pat ir
anksčiau, reikalui esant, padėdavo
dukra Regina Laskauskaitė-Sajaus-
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kienė. Įsipareigojimai buvo sunkūs, ar mažiau prisidėjusiems prie šios
ypač dirbančioms motinoms su ma valandėlės išlaikymo. Taip pat nega
žais vaikais, ir po trumpo laiko abi lima užmiršti ir tų visų rėmėjų,
Dulytės atsisakė. Taip ir vėl Kęs padėjusių valandėlei išsilaikyti 58
tutis liko be nuolatinės pagalbos. metus. Ačiū jums visiems.
Speciali padėka priklauso Ri
Tada daugiau prisidėjo duktė Regina
su anūku Tadu ir kita dukra Ona čardui Reikėniui, per daug metų
ruošusiam žinių iš Lietuvos san
su vyru Raimond Bears.
Nuo 1948 metų valandėlės pra traukas lietuvių ir anglų kalbomis.
Skaudi pareiga teko Juozui Gai
džios, per 58 veiklos metus nepra
leido nė vieno sekmadienio. Per tą lai ir jo žmonai Birutei paskutinį
laiką buvo ruošiami piknikai, kon sekmadienį atlikti „laidotuvių apei
certai su Amerikoje esančiomis gru gas". Birutė išsitarė, kad ji pra
pėmis bei solistais ir iš Lietuvos iš nešinėdama jautėsi kaip per laido
kviestais menininkais. Didelė kultū tuves. Lygiai tą patį jautėme ir mes,
rinė vaga išvaryta Baltimorės lietu klausytojai. Muzika ir dainos skam
bėjo kaip laidotuvių maršai. Dar
vių gyvenime.
Nuoširdžią padėką reiškiame kartą ačiū visiems bet kokiu būdu
abiems iniciatoriams — Juozui Ruz prisidėjusiems prie Lietuvių radijo
gai ir Albertui Juškui ir vėliau jau valandėlės — „Lithuanian Melody
pradėtą darbą per 50 metų tęsu Time".
siems Kęstučiui Laskauskui ir dar
Baltimorėje jau nustojo gyvuoti
nepaminėtiems
pagalbininkams: šios organizacijos: ateitininkai sen
Gintarui Buiviui su žmona Joana draugiai, Lietuvių tautinė sąjunga,
Vaičiulaitytė-Buiviene, Dainai Bul BALFas, Amerikos Lietuvių drau
vytei, Ramunei Buivytei-Buivienei, gijų taryba (ALTas).
Juozui Gailai, Birutei Gailienei,
Nidai Gailaitei ir kitiems, daugiau
J . Kardokas
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Nuotaikingoji „Saulė" vėl visus kviečia [ būrį!
Į JAV su nauja koncertine propro
gramą atvyksta daugelio gerai žino
mas ir žiūrovų pamėgtas liaudiškos
muzikos ansamblis „Saulė". Gegužės
20 d. (šeštadienį) 6:30 v. v. Čikagos
lietuvių Jaunimo centre vyks didelė
ir nuotaikinga „Saulės" ansamblio
koncertas—gegužinė (bilietas — 15
dol. suaugusiam, vaikui iki 10 m. —
įėjimas nemokamas). Programoje
bus ne tik nuotaikingos dainos ir
šokiai, bet ir bus galima pasivaišinti
įvairiais gėrimais bei „Antano kam
po" lietuviškais patiekalais.
Šį kartą Amerikoje koncertuos
ansamblio muzikantai ir daininin
kai. Į JAV ansamblis atvyksta
Pittsburg lietuvių šokių grupės
„Nėris" kvietimu. „Saulė" kartu su
pitsburgiečiais koncertuos 50-ajame
Pittsburg folkloro festivalyje, taip
pat dalyvaus Omaha ir Šiaulių
susigiminiavusių miestų 10-ies me
tų jubiliejiniame minėjime Omaha.
Be to, „Saulė" surengs koncertus ir
kitose vietose.
Čikagoje pirmą kartą su „Saule"
kartu pamatysime Čikagos lietuvių
tautinių šokių kolektyvą „Suktinis"
(vadovai Salomėja ir Vidmantas
Strižigauskai). „Suktinis" — dar
labai jaunas kolektyvas, susibūręs
tik 2005 metais. „Suktinio" reper
tuare yra ne tik pačių seniausių,
beveik šimto metų senumo šokių, bet
ir gana naujų, prieš dešimtmetį
atgaivintų Mažosios Lietuvos šokių.
Grupės nariai — jauni šokėjai, no
rintys išlaikyti ir tęsti lietuviško
šokio tradicijas. Gyvendami šioje
šalyje, jie nėra nutolę nuo Lietuvos
ir dirbdami bei studijuodami randa
laiko du kartus per savaitę rinktis į
šokių repeticijas, įdeda daug darbo
siekdami kuo didesnio profesionalu
mo.

„Saulei" mieliausia groti ir
dainuoti tėvynainiams
„Nors mes dažnai koncertuo
jame įvairiose pasaulio šalyse, daly
vaujame įvairiuose festivaliuose, vis
dėlto mieliausia koncertuoti savo
tėvynainiams", — sako ansamblio
vadybininkas Zenonas Ripinskis.
Ansamblio istorijos pradžia —
1972 metai, kai buvusiame Šiaulių
pedagoginiame institute susikūrė
nedidelė liaudiškos muzikos kapela.
Ansamblis ypač išaugo 1986 metais,
kolektyvui pradėjus vadovauti jau
nam ir energingam vadovui Sauliui
Palioniui. Ansamblyje prie muzikan
tų ir dainininkų atsirado ir šokėjų
grupė. 1989 metais ansambliui buvo
suteiktas liaudiškos muzikos an
samblio „Saulė" vardas.
„Saulės" ansamblis per metus
Lietuvoje surengia 20-30 koncertų.
Kiekvienais metais ansamblis yra
kviečiamas dalyvauti tarptautiniuo
se folkloro festivaliuose užsienyje.
Štai 2005 metais „Saulė" su dideliu
pasisekimu koncertavo tarptauti
niuose folkloro festivaliuose Vokie
tijoje ir Brazilijoje. Koncertuota ir
San Paulo (Brazilija) lietuvių ben
druomenei, kuri praėjusiais metais
minėjo lietuvių emigracijos į Brazi
liją 80-metį.
• Ansamblio repertuarą sudaro
autentiškas lietuvių liaudies muziki
nis folkloras, taip pat lietuvių kom
pozitorių ir ansamblio vadovų su
kurti ar aranžuoti kūriniai. Lietuvių
liaudies muzika ir dainos, vyrau
jančios programoje, reprezentuoja
įvairių Lietuvos regionų tradicijas.
Ansamblis muzikuoja tradici
niais lietuvių kapeloms būdingais
muzikos instrumentais. Grojama
smuikais, armonika, akordeonu,

„Aš visada norėdavau sukurti savo... 99
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Liaudiškos muzikos ansamblis „Saulė".

kontrabosu, mušamaisiais. Labai
gražiai prie šių instrumentų dera
„gryni" lietuvių liaudies instrumentai — birbynė, lumzdelis, žvanguliai,
skrabalai ir kt. Visus šiuos instru
mentus „Saulės" ansamblis žada

parodyti koncertų JAV metu.
Maloniai visus kviečiame į nuotaikingą koncertą! Bilietus galima
įsigyti prieš koncertą,
Inf.

Spaudos apžvalga
Pasirodė žurnalo ,,Muzikos
žinios" 257 numeris. Žurnalas daug
vietos skiria pagrindiniams šių
metų renginiams: Dainų šventei,
„Dainavos" meno ansamblio 60mečiui, Lietuvių operos 50-mečiui,
Los Angeles Vyrų kvarteto 40-mečiui, „Dainavos" ansamblio vyrų
vieneto dešimtmečiui. Paminėti
muzikai — sukaktuvininkai.
Čia rasite Dariaus Kačinsko
straipsnį „Neišlikę Čiurlionio mu
zikos rankraščiai", sužinosite apie
muzikinius įvykius plačiajame pa
saulyje. Taip pat rašoma apie sak
ralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje
Lemonte, IL.
Susipažinsite su lietuvių mu
zikiniais leidiniais. Žurnale pristato
mi lietuviški muzikiniai įrašai, ku
riuos galima įsigyti ir „Draugo" kny
gynėlyje.
Žurnalo viršelyje VIII Dainų

MINIOJ
2006 tmiai.. Nr. Ž6?

9 <» JAV * Kanados
MeacuKtevt

šventės meno vadovės Ritos Kliorienės nuotrauka.
Žurnalą leidžia Šiaurės Ame
rikos Lietuvių muzikos sąjunga.
Metinė prenumerata — 10 dol.

APIPELIJUSIUS IR APGEDUSIUS PRODUKTUS
REIKIA KUO GREIČIAU MESTI LAUK
Atkelta iš 2 psl.

Čiurlionio galerija Jaunimo centre penktadienio vakare vos talpino
žiūrovus, susirinkusius į vakarą ,,Aš visada norėdavau sukurti savo...",
skirtą Viktoro Petravičiaus 100-osioms metinėms paminėti. Susirinko
tie, kurie kažkada asmeniškai pažinojo dailininką ir tie, kurie žinojo apie
j | tik iš knygų. Vakaro metu galerijos sienas puošė V. Petravičiaus dar
bai, kuriuos galerijai vienam vakarui paskolino V. Petravičiaus dukros
šeima ir Lietuviu fondas. Viena darbą atnešė dr. Jonas Valaitis.
Julija Švabaitė-Gylienė skaitė eiles, skirtas V. Petravičiui ir Jo žmo
nai, Otilija Urbonaitė grojo fortepionu, Algimantas Kezys nušvietė V.
Petravičiaus kūrybinj kelią, savo paskaitą paįvairindamas skaidrėmis,
jdomius filmus pristatė Amerikos lietuvių televizija. Ypač visus sužavėjo
animacinis filmas, sukurtas pagal V. Petravičiaus knygos „ M a r t i iŠ jaujos
iliustracijas". Šj filmuką Lietuvoje sukūrė režisierė J. Leikaitė .
Laimos Apanavičienės nuotraukoje: dailininko Viktoro Petravičiaus
dukra Izida Petravičiūtė von Braun ir sūnus Linas Petravičius.

Pelėsis — ne visada
penicilinas
Pelėsių galima aptikti ne tik
rūsiuose, bet ir retai tvarkomuose
virtuvių šaldytuvuose. Štai senyva
močiutė, išsiėmusi prieš kiek laiko
atidarytą uogienės stiklainį, išvy
dusi jame pelėsius, nuima šaukštu
viršutinį sluoksnį ir be skrupulų
valgo, jos manymu visiškai geras
uogas. O kaimynės perspėta, jog
šitaip rizikuoja apsinuodyti, atšau
na Jiet juk iš pelėsių net penicilinas
gaminamas! Juo net džiova išgydo
ma, tai kodėl turėčiau apsinuodyti?"
Žinoma, tikrai esama pelėsių, iš
kuriu gaminami antibiotikai, fer
mentai, naudojami maisto pramonė
je, gaminamos rūgštys. Tačiau apie
tai reikia išmanyti. Ne kiekvienas
turi žinių apie tai. koks pelėsis
naudingas, o koks kenksmingas.
..Gerom" beieškant palima prisišauk
ti didele beda.
Iš dirvožemio — į maistą
Šiandien nukenčiame ne vien
del „savq" mikrobų, puvėsių, pelėsiu

Daug nepageidautinų kenkėjų atsivežame iš tolimiausių kraštų. Bėda
dar ir ta, kad prieš tokius „svečius"
dažnai ir paruoštų ginklų neturime,
nežinome, kaip jiems priešintis.
Pastaraisiais metais nustatyta
kai kuriose dirvose labai pavojingas
tamsiai žalias pelėsis, kuris yra
atsparus net aukštai temperatūrai. Į
dirvą jis dažniausiai patenka su
kompostu. Iš dirvos jis pereina į auga
lus — daržoves, vaisius, iš jų — į žmo
gaus organizmą. Toks „užburtas ra
tas" kelia pavojų žmogaus sveikatai.
Negalima sakyti, kad mūsų
žmonės nesidomi tais nelemtais
mikroskopiniais pelėsių grybais.
Apie vieno ar kito jų kenksmingumą
teiraujamasi ir mokslininkų. Tačiau
reikėtų žinoti, kad tų pelėsių grybo
rūšių yra didelė gausybė. Moks
lininkai jų priskaičiuoja apie
150,000. Todėl klausiantiems ir spe
cialistai be tyrimų negali pasakyti
apie jų kenksmingumo laipsnį. Todėl
geriau, kad žmonės neverstų savęs
bandomaisiais triušiais, nerizikuotų
del kokio konservų stiklainio ar
nekokybiškos daržoves.
„Klaipėda"
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Af A
VALERIJA SAVIČIENĖ
(SAVĖNAS)
SABALIAUSKAITĖ

AtA
Mokytoja BRONĖ KATELIENĖ,
ŽVTNAKIENĖ
ŽEMELYTĖ

Mirė 2006 m. gegužės 2 d., Berrien Center, MI, sulaukusi
94 metų.
Buvo palaidota 2006 m. gegužės 6 d. Riverview kapinėse, St.
Joseph, MI.
Gimė 1911 m. Lietuvoje, Jurbarke. 1947 m. su šeima atvyko
į Ameriką ir gyveno Sodus, MI.
A.a. Valerija daugelį metų dirbo Tabor farm resorte,
įvairiose pareigose. Mylėjo savo šeimą, gamtą, gėles ir poeziją.
Giliame liūdesyje liko: sūnus Leonas Savėnas su žmona Joy,
sūnus Viktoras Savičius su žmona Carolyn, anūkai Connor, Jennifer ir Eric, brolis Pranas Sabalas, sesuo Viktorija Denavage
bei kiti giminės ir artimieji.
Vyras Viktoras mirė 2002 metais.

Brangi mama, uošvė, močiutė ir promočiutė mirė 2006 m.
gegužės 7 d. 12:37 vai. p.p., sulaukusi 93 metų.
Gimė 1912 m. lapkričio 26 d. Lietuvoje, Skuodo mieste, Kre
tingos apskrityje. Pasitraukus iš Lietuvos, gyveno Ingolstadt,
Vokietijoje, Čikagoje, Albuquerque, N.M. ir paskutinius 14 metų
pas dukterį Janiną ir žentą Bronių Čikotus Alexandria, Virginia. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Lietuvoje buvo pradžios mokyklos mokytoja.
Priklausė Lietuvių Bendruomenės Washington skyriui,
BALFui bei buvo Tautos fondo narė.
Giliame liūdesyje liko: duktė Janina ir žentas Bronius Čikotai; anūkas Tomas ir proanūkas Christopher; anūkai Jonas, Vai
das bei Rimas su žmona Rasa ir jų dukrele Taira bei kiti gi
minės Lietuvoje.
Gedulingos šv. Mišios už a.a. Bronės sielą bus aukojamos
penktadienį, gegužės 19 d. 11 vai. ryto Good Shepherd katalikų
bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Mount Comfort
kapinėse Alexandria, Virginia.
Norintieji aukoti a.a. Bronės prisiminimui, prašome aukoti
„Vaiko vartai į mokslą" šalpos organizacijai Lietuvoje.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose už a.a. Bronės
sielą ir prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima

ŠALFASS praneša

VISI KELIAI Į ČIKAGĄ
VEDA
Jau 56-tą kartą Kanados ir JAV
lietuvių sporto sąjungos (ŠALFASS)
klubai ir pavieniai sportininkai
renkasi į savo metines žaidynes.
Vietovės kasmet keičiasi — šį kartą
vėl grįžtame į Čikagos apylinkes.
Šios žaidynės. bus ypatingos
savo gausumu: dalyvaus apie 600
sportininkų ir jų vadovų. Bus 33
vyrų bei jaunių ir 5 moterų krep
šinio komandos. Tinklinio varžybose
dalyvaus 4 vyrų, 3 moterų ir net 8
mišrios komandos. Stalo tenise var
žysis apie 20 dalyvių. Šachmatų var
žybose bus apie 30 žmonių. Plau
kime — gal iki 20 plaukikų.
Žaidynių centras bus Pasaulio
lietuvių centre (PLC), bet žaidynės
vyks net 7 skirtingose vietovėse.
Susipažinimo vakaronė su muzi
ka ir šokiais vyks Pasaulio lietuvių
centre (PLC) šeštadienio vakare.
Sportininkų Mišios bus 9 vai. r., sek
madienį, PLC. Žaidynių iškilmingas
atidarymas bus taip pat PLC sekma
dienį 1:30 vai. p.p., prieš vyrų A
klasės krepšinio finalą.
„Draugas" apie krepšinio žai
dynės rašė penktadienį (2006.05.
12), kitos sporto šakos pristatomos
žemiau.
Rimantas Dirvonis
ŠALFASS-gos pirmininkas
TINKLINIO PIRMENYBES
Tinklinio varžybos vyks vy
rams, moterims ir mišrioms koman
doms. Pagal tinklinio koordinato
riaus Justino Andriušio (tel. 708359-7046 arba 708-923-6630, ei.
paštas:
lituanicakid@hotmail.com I
pranešimą, tinklinio varžybose daly
vauti užsirašė 15 komandų: vyrų —
4, moterų — 3 ir mišrių — 8.
Mišrių komandų tinklinio
varžybos vyks gegužės 20 d., šešta
dienį, nuo 9 v.r., Chicago Ridge
Frontier Park Fieldhouse, 9807
Sayre Ave.. Chicago. Ridge, IL.
Vyrų ir moterų tinklinis vyks
gegužės 21 d., sekmadienį, nuo 9

Liūdinti šeima

v.r., Hinsdale Community House,
415 W. 8th Street, Hinsdale, IL.
STALO TENISO PIRMENYBĖS
Stalo teniso varžybos vyks
gegužės 20 d., šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL. Pradžia
12 vai. Registracija — nuo 11 v.r.
Programoje — vyrų, moterų ir vyrų
senjorų (50 m. ir vyresnių) vienetai,
vyrų ir mišrus dvejetai ir koman
dinės varžybos (2 vyrai ir 1 moteris).
Stalo teniso varžybų koordinato
riui Algirdui Vitkauskui laikinai
išvykus iš Čikagos, jį pavaduoja
Gintautas Krivickas, tel. 773-3302877. Visi lietuvių kilmės stalo
tenisininkai kviečiami dalyvauti.
Registruokitės pas G. Krivicką.
Registracija bus priimama ir varžy
bų dieną salėje.
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
Šachmatų varžybos vyks ge
gužės 20 ir 21 d., šeštadienį ir sek
madienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL. Bus žaidžiama šveicarų
sistema, suaugusių ir jaunių (jau
nesnių nei 18 m.) klasėse. Pirmas
ratas prasidės šeštadienį, 10 v.r.
Registracija — nuo 9 v.r.
Išankstinė registracija iki
gegužės 17 d. imtinai, pas turnyro
koordinatorių Paulių Majauską, tel.
630-769-1010, ei. paštas:
pmaj auskas@gmail.com
Visi lietuvių kilmės šachma
tininkai kviečiami dalyvauti. Regis
tracija bus priimama ir varžybų
dieną salėje.
PLAUKIMO PIRMENYBĖS
Plaukimo varžybos vyks
gegužės 20 d., šeštadienį, Marmion
Academy. 1000 Butterfield Rd.,
Aurora, IL. Varžybų pradžia — 3:30
v. p.p. Registracija ir apšilimas —
nuo 3 v. p.p. Varžybos bus suau
gusių, veteranų ir visose jaunimoklasėse. Programa apima visus sti
lius.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
TADAS
RŪTA
2006 m. gegužės 2 d. suėjo vieneri metai, kai mus paliko Ta
das.
Gegužės 14 d. Brighton Park bažnyčioje šv. Mišių metu, ku
rios buvo aukojamos už a.a. Tadą, vargonininkas A. Barniškis
atliko vieną iš Tado Rūtos mėgstamų giesmių „Viešpaties pasau
lis", kurią pats Tadas ir atlikdavo.
Ilgai liks atmintyje šio jautrios, geros širdies žmogaus atlik
ti geri darbai, tame tarpe ir dainos.
Liūdi ž m o n a s u sūnumis, brolis s u šeima ir artimieji

Išankstinė registracija iki
gegužės 17 d. imtinai, pas plauki
mo varžybų koordinatorių Algį
Norkų, tel. 630-466-4661 arba 708651-1052 cell. ei. paštas:
norkuskmn@aol.com
Visi lietuvių kilmės plaukikai
kviečiami dalyvauti. Registracija
priimama ir varžybų dieną salėje.
KITOS INFORMACIJOS
Žaidynių vakaronė, šokiai,
sportininkų susipažinimo vakaras
vyks nuo 8 v.v. Pasaulio lietuvių cen

tre, Lemont, IL.
Sportininkų pamaldos bus sek
madienį 9 v.r. Pal. J. Matulaičio mi
sijoje. PLC.
Iškilmingas žaidynių atida
rymas vyks gegužės 21 d., sekma
dienį, 1:30 v. p.p., prieš vyrų A
krepšinio finalą, Pasaulio lietuvių
centre.
Čikagos lietuvių visuomene
kviečiama suteikti dėmesį sportuo
jančiam lietuvių jaunimui ir žai
dynes savo apsilankymu bei auka
paremti!
ŠALFASS pranešimas
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APYLINKĖSE
• Rašytojos Julijos ŠvabaitėsGylienės 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.
•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 Šmerauskas, priims Krikštą ir Pirmąją komuniją. Liturgijai vadovaus kun. Gedi
minas Jankūnas. Giedosime su sese
le Pranciška Bubelyte, Donata Kubiliūte ir mokyklos mokiniais (muz.
mokytoja Asta Buračaitė). Kviečia
me visus kartu pasimelsti ir pasi
džiaugti apylinkės lietuvišku jaunimu.

PAGUODOS TELEFONAS

1-866-438-7400

lielius Alekna

• A r t ė j a 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 Podienė). Raštinės adresas: 2711 W.
71st Street, Chicago, IL 60629. Dar
bo laikas: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.
•„Gajos" korp. valdyba š. m.
gegužės 28 d., sekmadienį, kviečia
narių susirinkimą, Lemonte. Po 11
vai. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje, susirinkimas
prasidės 12:30 vai. p.p. Ateitininkų
namuose. Dienotvarkėje: atidary
mas, iždo pristatymas, supažindini
mas su „Gajos" istorija, „Gajos"
korp. ateities ir valdybos klausimai,
diskusijos. Į susirinkimą kviečiami
,,Gajos" nariai su šeimomis bei
Ateitininkų federacijos narės ir na
riai.

Gabrielius - pirmasis lietuvis,
ginantis daktaro laipsni
Najįorko Jutiardo muzikos
mokykloje, daugybės
Tarptautinių festivaliu
r
laureatas.

Gegužės 21d. (sekmadienį) 3 vai. p.p.
Jaunimo Centro Didžiojoje Salėje Pianisto Gabrieliaus Aleknos
koncertas, kurio metu skambės W.A. Mozart, L. vau Beethoven,
F Crtopin, V. Bacevičiaus, F. Liszt kūriniai.
Bilietus galsma js:gyti "Ueiuvslėj8v: Seklyčioje" if pr;eš koncertą. Kaina $15.
Gegužės 21 d . , sekmadieni, 3 vai. p.p.
jaunimo centro didžiojoje salėje
pianisto GABRIELIAUS ALEKNOS koncertas.
Programoje skambės W . A . M o z a r t , L. v a n Beethoven, F. C h o p i n , V.
Bacevičiaus, F. Liszt f o r t e p i j o n i n i a i k ū r i n i a i . Bilietus galite Įsigyti
„Lietuvėlėje", „Seklyčioje" i r prieš koncertą. Bilietų kaina 15 d o l .

r
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JAV LB Vidurio
gardos

metinį

„Seklyčioje",

Vakarų

suvažiavimą,

apygardos
kuris

2711 W. 71st Street.

bų, JAV LB tarybos

narių

valdyba

įvyks

gegužės

20 d. 9 vai. r.

Lauksime JAV LB apylinkių

ir visų apygardos

LB veikla. Tel. pasiteiravimui:

visus kviečia į apy

630-243-6302

narių,

kuriems

(Aušrelė

valdy
rūpi JAV

Sakalaitė).

t.

JAV LB XVIII tarybos
rinkimai
Susitikę parodos „ I m p r o v i z a c i j o s Floridos t e m a " a t i d a r y m e
menininkai Ernestas Žvaigždinas (kairėje) i r Algimantas Kezys t u r i
apie ką pasikalbėti. E. Z v a i g ž d i n o p a r o d a Č i u r l i o n i o galerijoje
j a u n i m o centre, 5600 S. C l a r e m o n t Ave., tęsis iki gegužės 25 d . Pa
rodą galite aplankyti kasdien, išskyrus p i r m a d i e n į ir a n t r a d i e n i n u o
12 vai. p.p. iki 6 v a i . v.

Lemont apylinkės komisija Pasaulio lietuviu centre, 14911 127th
Street, Lemont, dirbs gegužės m ė n . sekmadieniais 21 ir 28 dienomis
nuo 9 : i 0 vai. r. iki 2 vai p p Tei pasiteiravimui 650 789 0529 arba 630
243-9567. Kviečiame visus lietuviu kilmės asmenis, sulaukusius 18 m .
amžiaus, aktyvia! dalyvauti rinkimuose
Nuotraukoje Lemonto LB rinkimu komisija Vytas Jagminas Stasė
jagminienė, Rimantas Dirvonis.
East Chicago apylinkėje Ir Šiaurės Vakarų Indianoje rinkimai vyks
korespondenciniu b ū d u . Balsavimo lapai apylinkės lietuviams j a u
išsiųsti. JAV LB Rytų Čikagos apylinkės Rinkimų komisija sudaro:
Vytautas Markevičius (pirmininkas), R. Dambrauskienė, B. Pečiulienė, J.
Neverauskas ir K. Sidabras Jei trūksta balsavimo lapų, prašome kreip
tis f Rinkimų komisijos būstine, 5650 Oelavvare Street, Merrillville, I N
46410, tel. 21 981 9435

jogos instruktorius, 24 metg lietuvis Aras Baskauskas iš
California laimėjo ,,Survivor: Panama-Exile Island"
ir vieno milijono p i n i g i n i prizą.

Sveikiname lalmetojąj

