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Studentai 
nebesutinka 
dirbti už 
1,000 litų 

Vilnius, kovo 29 d. (BNS) — 
Lietuvoje augant darbo jėgos trūku
mui, anksčiau ypač svarbiu laikyto 
darbo patirties reikalavimo pamažu 
atsisakantys šalies darbdaviai vis la
biau vertina studentus, o šie jau itin 
retai sutinka dirbti už minimalią al
gą-

„Jei anksčiau universitetuose 
įmonės ieškodavo prakt ikantų ar 
dar-buotojų pamaininiam darbui, tai 
šiandien ieškoma visaverčių darbuo
tojų", — pranešime spaudai sakė per
sonalo valdymo bendrovės ,,Search & 
Selection" direktorė Jurgita Paške
vičiūtė. 

Anot jos, bendrovėms dažnai pi
giau ir efektyviau priimti ir išmokyti 
studentą nei rasti tokį darbuotoją 
rinkoje, tačiau jį išlaikyti darosi vis 
sudėtingiau. 

„Jei pernai darbdaviai didžiuo
siuose miestuose dar būtų galėję rasti 
studentų, norinčių dirbti už minimu
mą, tai šiandien už 1,000 litų at
skaičius mokesčius studentai papras
tai sutinka dirbti tik bandomąjį lai
kotarpį, o po to tikisi mažiausiai 
1,200 litų algos", — kalbėjo J. Paške
vičiūtė. 

Pasak jos, šitaip keičiantis si
tuacijai darbo rinkoje turėtų atsirasti 
ir vis jaunesnių vadovų. 

Tai galėtų privilioti užsienyje že
mesnėse pareigose dirbantį jaunimą 
apsispręsti ir grįžti karjeros siekti į 
Lietuvą. 

Šiame 

•Sporto apžvalga. 
Futbolas. Krepšinis. 
Naujienos iš Lietuvos. 
•Jubiliejaus būgnams 
nutilus. 
•Gavėnios skaitiniai 
(III). 
•Ekumeninei konferenci
jai Maskvoje pasibaigus. 
•Knyga apie svarsčių kil
nojimą. 
•Pianistės G. Gylytės-
Hein muzikinė dovana 
Lietuvos vaikams. 
•Seną albumą atvertus. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

V. Adamkus: integracija į NATO 
Lietuvai buvo svarbi pamoka 

Vilnius, kovo 29 d. (ELTA) — 
Prezidento rūmuose iškilmingai pa
minėtos trečiosios Lietuvos narystės 
Siaurės Atlanto Sutarties Organiza
cijoje (NATO) metinės. 

Šventinis renginys ketvirtadie
nio vidudienį prasidėjo Lietuvos vals
tybinės ir NATO vėliavų pakėlimo 
ceremonija Simono Daukanto aikštė
je. Prezidento rūmų didžiajame kie
me iškilmingo Lietuvos narystės NA
TO trečiųjų metinių minėjimo sve
čius pasveikino prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Prezidentas pažymėjo, kad Lie
tuva vienu iš pagrindinių savo sau
gumo, nepriklausomybės ir gerovės 
garantų pasirinko narystę NATO. 

„Būdami šio susivienijimo na
riais žinome, Nukelta į 6 psl. Vėliavų pakėlimo ceremonija sostinės S. Daukanto aikštėje. Eltos nuotr. 

Seime bręsta maištas prieš parlamento vadovą 
Vilnius, kovo 29 d. (BNS) — Sei

me — siūlymai pareikšti nepasi
tikėjimą parlamento vadovui Vik
torui Muntianui. 

Liberalų sąjūdžio frakcija paskel
bė pradedanti procedūrą, kuria būtų 
pareikštas nepasitikėjimas Seimo pir
mininkui. 

„Matome, kad Seimo pirminin
kas praranda paskutinius pasitikėji
mo likučius parlamente", — sakė E. 
Masiulis. 

Liberalų sąjūdžio frakcijos atsto
vai sako įsitikinę, kad nuo prasto Sei
mo darbo organizavimo pavargusių 
kolegų parašų bus daugiau nei būtina 
procedūrai, tad siūlo Seimo pirminin
kui, nelaukiant balsavimo, trauktis 
pačiam. 

Nepasitikėjimo procedūra Seimo 
pirmininku pradėta po ketvirtadienį 
įvykusios sumaišties Seime, kuomet, 
nepavykus patvirtinti darbotvarkės, 
neįvyko Seimo rytinis posėdis, o Sei

mo valdybai teko skubiai šaukti va
karinį neeilinį, kad įvyktų numatytas 
iškilmingas Romos sutarties 50-me-
jnui skirtas posėdis, kuriame kalbą 
sakys Europos Komisijos vadovas Jo
se Manuel Barroso. 

Darbotvarkė ketvirtadienį nepa
tvirtinta Seimui niekaip nesutariant, 
ar įtraukti į posėdį klausimą dėl dar
bo apribojimų KGB rezervo kari
ninkams. 

Nukelta i 6 psl. 

Jaunosios pianistės dovana 
Lietuvos vaikams 

dėka savo talentus au
kojusiems: Vilniaus 
styginių kvartetui, Eg
lei ir Vyt. Juozapai-
čiams, Rimantui Ving
rui su David Low. „Sau
lutės" vaikučių labui 
koncertą pasiūlė ir pia
nistė Gabrielė Gylytė. 

Gabrielė, nuo ket
verių metukų pamėgu
si pianiną, šiuo metu 
yra viena ryškiausiųjų 
jaunųjų Lietuvos meni
ninkių. 

Pianistė yra suren
gusi daugybę rečitalių 
Lietuvoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje, 

Gabrielė Gylytė. Nuotr. iš asmeninio albumo. Italijoje, Argentinoje, 
Įūratė Lukminienė Amerikoje. 

Už tarptautinius laimėjimus G. 
Jau 14 metų, kai veikia Lietuvos Gylytei buvo įteiktas Lietuvos Res-

vaikų globos būrelis „Saulutė". Dau- publikos prezidento Valdo Adamkaus 
gelis JAV lietuvių ir amerikiečių yra apdovanojimas. 
aukoję savo talentus padėti Lietuvoje 
vargingai gyvenantiems vaikams. Pa- Nukel ta į 10 psl. 

PERIODICALS 
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SPORTO APŽVALGA 

KREPŠINIO PASAULXFB 
BAIGIASI JAV STUDENTŲ SVARBIAUSIAS 

KREPŠINIO TURNYRAS 
Svarbiausios JAV studentų krep

šinio varžybos, kurios vadinasi „kovo 
pamišimu" arba („March madness"), 
jau artėja prie pabaigos. Po maždaug 
tris savaites įvairiose JAV vietovėse 
sužaistų susitikimų, paaiškėjo pusfi
nalio dalyviai. 

Iš 65 komandų po praėjusio 
savaitgalio rungtynių jau beliko tik 
keturios, kurios važiuos į Atlanta 
miestą ir šį šeštadienį, kovo 31 d., 
„Georgia Dome" stadione varžysis 
dėl teisės pakliūti į finalinį susi
tikimą (jis bus žaidžiamas ten pat 
pirmadienio vakare, balandžio 2d.). 

O dėl teisės kovoti finale susikibs 
Ohio State — Georgetown (5:07 vai.) 
ir UCLA — Florida (7:47 vai.). Prieš 
tai šeštadienį Ohio State įveikė 
Memphis universiteto krepšininkus 
92:76, o UCLA laimėjo prieš Kansas 
besitaikiusius universiteto žaidėjus 
68:55. 

Sekmadienio rungtynėse trium
favo -dabartiniai NCAA čempionai — 
Florida universiteto vyrai, kurie pa
laužė Oregon universiteto pasiprie
šinimą 85:77. O Georgetown tik po 
pratęsimo pajėgė nugalėti stiprią 
North Carolina komandą 96:84 (re
guliarus laikas buvo po 81). 

Kavaliausko komanda 
pralaimėjo 64:65 

Lietuviams, be abejo, labiausiai 
rūpėjo Texas A & M universiteto pa
sirodymas, nes joje pagrindiniame 
penketuke rungtyniavo vilnietis An
tanas Kavaliauskas. 

Ši komanda ketvirtadienį rung
tyniavo su Memphis universiteto vy
rais, kurie tik per didelį vargą, na, ir 
laimę, įstengė laimėti vieno taško 
skirtumu. Paskutinėmis sekundėmis 
iš po krepšio nepataikė geriausias 
Texas A & M žaidėjas Acie Law IV, 
nors dar teksasiečiai pirmavo vieno 
taško skirtumu. Tačiau Memphis 
paskutinėmis sekundėmis gavo teisę 
mesti dvi baudas, kuomet teisėjai, 
kovojant dėl kamuolio po netikslaus 
Memphis metimo, įžiūrėjo teksa-

siečių pražangą. Realizavus du bau
dos metimus, vienu tašku pergalę 
šventė Memphis komanda. Tačiau ši 
komanda kitose rungtynėse gana 
didele persvara 76:92 nusileido Ohio 
State krepšininkams. 

Vilnietis Įmetė daugiaus ia 
taškų 

A. Kavaliauskas, nors jo koman
dai ir pralaimėjus, galėjo bent džiaug
tis šiose svarbiose rungtynėse pelnęs 
daugiausia taškų. Jis per 32 aikštelė
je praleistas minutes pataikė 7 
metimus iš 13 ir įmetė visus tris bau
dos metimus — iš viso 17 taškų. Taip 
pat jis atkovojo 8 nuo lentos atšoku
sius kamuolius ir padarė 2 rezul
tatyvius perdavimus (jo šių metų 
taškų vidurkis — 11,8, o atkovotų 
kamuolių — 6,2). Taip pat reikia 
paminėti, kad lietuvis pateko į NCAA 
9 srities (jai priklauso Texas ir 
Arkansas I diviziono komandos) ant
rąjį penketuką. 

Reikia pažymėti, jog televizijos ko
mentatoriai per visas turnyro rung
tynes, ypač tas, kuriose A. Kavaliaus
ko komanda laimėdavo, visada pa
brėždavo jo lietuvišką kilmę. Teko gir
dėti, kad vasarą A. Kavaliauskas ža
da dalyvauti NBA vasaros stovyklose, 
kuriose bandys atkreipti „skautų" 
dėmesį į save ir mėgins patekti į šią 
prestižinę krepšinio lygą. 

A. Kavaliauskas taip pat yra 
pakviestas į Lietuvos vyrų rinktinę, 
kuri pradės ruoštis Europos pirmeny
bėms (jos turės išaiškinti komandas, 
kurios pateks į olimpines žaidynes). 

O jei kalbėsime apie JAV studen
tų čempionatą, daugelis tvirtina, kad 
pergalę ir šiemet gali švęsti Floridos 
universiteto vyrai. Nors, žinoma, nie
kas negali garantuoti — kas iš tik
rųjų pasipuoš čempionų titulu. Kaip 
visada, taip ir šį kartą, gali atsitikti, 
jog nugalėtojų taurę iškovos nebūti
nai geriausia, o tik laimingiausia 
komanda. Tik gaila, kad jos žaidėjų 
tarpe nebus lietuvių krepšininkų. 

Edvardas Šulaitis 

IR ČIKAGOS LETUVIAI KREPŠININKAI BAIGIA 
SAVO PIRMENYBES 

Čikagos lietuviai krepšininkai, čiau po pertraukos jie palūžo. Lai-
galima sakyti, išgyvena savo „kovo mėtojams daugiausia taškų pelnė 
pakvaišimą", Čikagos Lietuvių Krep- Evaldas Jaciunskas (26) ir Rimantas 
šinio lygoje (ČLKL) kovodami dėl Lukoševičius (22). Pirmasis atkovojo 
čempionų titulo. Lygos senojorų var- net 17 kamuolių, 
žybos jau baigėsi kiek anksčiau, o šį Kas laimės bronzinius apdovano-
šeštadienį, kovo 31 d. bus išaiškinti jimus, paaiškės irgi šį šeštadienį 
laimėtojai vyrų grupėje. (rungtynių pradžia 4 vai. p.p.). Pir-

Kovo 24 d. Jaunimo rūmuose mose rungtynėse pergalę šventė „At-
prie PL centro Lemonte buvo sužais- lantas", įveikęs „Aukštaitiją" 96:89. 
tos pirmosios finalo rungtynės, ku- Po šių finalinių susitikimų yra 
riose pergalę iškovojo „Radviliškio" rengiamas šaunus ČLKL 4-ojo sezono 
komanda, įveikusi „Kretingą" 21 
taško skirtumu 98:77. Kovo 31 d. šios 
komandos susitiks antrą kartą (pra
džia 5:30 vai. p.p.), tačiau sunku ti
kėtis, jog „Kretingos" krepšininkai 
galėtų atsirevanšuoti. 

Praėjusį šeštadienį kretingiečiai 

užbaigimo pokylis „Willowbrook Bal-
room" salėje. Čia 8 vai. vak. prasidės 
užbaigtuvės, kurių metu bus apdo
vanoti ir pagerbti geriausieji krepši
ninkai ir komandos. Šį renginį ves 
Lietuvos artistas Arūnas Orlauskas-
Zakarauskas. Krepšinio ir apskritai 

GOLFO KLUBAS PRADEDA SAVO VEIKLA 
Čikagos lietuvių golfo klubas (CLGK) pradeda 2007 metų veiklą. 

Pirmas turnyras jvyks balandžio 15 d. Lieponiu „Old Oak Country Club" 
golfo laukuose Parker Rd., netoli 143-čios gatvės, Homer Glen, IL. 

Dabartinis CLGK aktyviai veikia daugiau nei 40 metu. Šiuo metu 
klube užsiregistravę 80 nariu (vyrai, moterys, jaunuoliai, kurie mėgsta 
žaisti golfą). Sezonas tęsiasi nuo balandžio iki spalio mėnesio. Pertą laiką 
klubas suorganizuoja ir klubo nariai sužaidžia 8 turnyrus įvairiuose Čika
gos apylinkių golfo laukuose/aikštėse. Kiekvienas turnyras skiriasi, tad visi 
žaidėjai turi galimybę laimėti. 

Visi golfo mėgėjai, norintys tapti CLGK nariais, kviečiami dalyvauti 
klubo veikloje. Plačiau apie klubo veiklą sužinosite apsilankę tinklalapyįe: 
www.CLGK.ORG, ar paskambinę klubo iždininkui Česlovui Bakšiui tel.: 
708-349-9460. 

Čikagos lietuviu; golfo klubo valdyba 

ŠAJLFASS praneša 

dar stipriau priešinosi pirmoje rung- sporto mėgėjai kviečiami šioje neeili-
tynių dalyje ir kėlinį baigė, atsilikda- nėję švenėje dalyvauti. Vietas užsisa-
mi tik 9 taškų skirtumu (36:45). Ta- kyti tel. (630) 750-8441. E.Š. 

2007 m. ŠALFASS-gos 
Jaunučių krepšinio 

pirmenybės Cleveland 

Papildydami mūsų ankstyvesnį 
pranešimą, pakartotinai skelbiame, 
kad 2007 metų S. Amerikos Lietuvių 
jaunučių krepšinio pirmenybės įvyks 
2007 m. gegužės 19 ir 20 d., Cleve-
land, Ohio. SALFASS visuotinio su
važiavimo nutarimu ir centro valdy
bos pavedimu pirmenybes organizuo
ja Cleveland LSK „Žaibas". Varžybų 
vadovas — LSK „Žaibo" pirm. Vidas 
Tatarūnas. 

Pagal kovo 20 d. užsibaigusios 
ankstyvosios registracijos duomenis, 
žaidynėse ketina dalyvauti 42 ko
mandos iš 8 sporto klubų. 

Varžybos berniukams ir mer
gaitėms vyks atskirai tik B (1991— 
1992 m. gimmo), C (1993—1994 m.) 
ir D (1995—1996 m.) klasėse, tačiau 
E (1997—1998 m.) ir F „molekulių" 
(1999 m. gim. ir jaunesnių) klasėse 
komandos bus mišrios. 

Jaunesnių klasių žaidėjams yra 
leidžiama kartu žaisti ir vyresnėse 
klasėse, kiek aplinkybės leidžia. Mer
gaitės gali žaisti berniukų koman
dose, tačiau ne atvirkščiai. 

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių 
sporto klubai bei organizacijos, užsi
registravusios 2007 ŠALFASS-je. 
Žaidėjai turi būti lietuvių kilmės. 

Galutinė komandų ir žaidėjų re
gistracija, kartu su mokesčiais, priva
lo būti atlikta iki 2007 m. balandžio 
23 d. (imtinai). Šiuo adresu: Vidas 
Tatarūnas, 8697 Harvest Home 
Drive, Mentor, OH 44060. Tel. 440-
209-0440; Fax 216-481-6064; ei. paš
tas: tatarunas@oh.iT.com 

tinklalapis: www.zaibas.org 
Išsamesnę informaciją gauna 

sporto klubai. Tolimesnes instrukci
jas pateikia varžybų rengėjai. Po 
galutinės registracijos bus nustatyta 
tiksli varžybų programa, tvarkaraš
čiai ir kitos detalės. Visais varžybų 
reikalais kreipkitės į Vidą Tatarūną 
bei sekite naujienas tinklalapyje. 

ŠALFASS centro valdyba 
ŠALFASS krepšinio komitetas 

Stalo teniso pirmenybės 
Čikagoje 

2007 m. Š. Amerikos Lietuvių 
stalo teniso pirmenybės įvyks 2007 
m. gegužės 19 d., šeštadienį, 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre, 14911, 
127th Street, Lemont, IL. SALFASS 
centro valdybos pavedimu pirme-
nybes organizuoja Čikagos Lietuvių 
stalo teniso klubas. 

Varžybų vadovu yra ČLSTK 
pirmininkas ir ŠALFASS stalo teniso 

koordinatorius Algirdas Vitkauskas, 
905 Warner Ave., Lemont, IL 60439. 
Tel. 630-257-3182. EI. paštas; 

algirdasv2005@comcast.net 
Dalyvauti kviečiami visi lietuvių 

kilmės žaidėjai, 2007 m. užsiregis
travę ŠALFASS-je. 

Informaciją teikia ir dalyvius re
gistruoja Algirdas Vitkauskas. 

ŠALFASS centro valdyba 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8-10 psl. 
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JAV 
MetamsSl 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSl 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn. $60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.0O • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje r 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 
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Metams $120.00 • 1/2 metu. $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
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» Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 
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Jubiliejaus būgnams 
nutilus 

PETRAS KATINAS 

Europos valstybių vadovai Vo
kietijos sostinėje Berlyne iškilmingai 
paminėjo Europos Sąjungos 50-metį. 
Iškilmės iškilmėmis, tačiau emocinga 
dabar ES pirmininkaujančios Vokie
tijos kanclerės Angelos Merkei kal
ba, kurioje ji ragino visas Bendrijos 
šalis ne vilkinti ES Konstitucijos 
priėmimo bei vadovautis demokrati
ja, socialine sanglauda, žmonių oru
mu ir solidarumu bei kitomis de
mokratinėmis vertybėmis, vargu ar 
suvokiama kai kurioms pokomu
nistinėms šalims, o ypač Lietuvos 
politiniam „elitui''. Iki šiol ES 
Konstituciją iš 27 šalių jau ratifikavo 
18, tarp jų ir Lietuva. Prezidentas V 
Adamkus, išgyręs Vokietijos kan
clerės kalbą ir Berlyno deklaraciją, 
pabrėžė, jog šiandien Europos Bend
rija paskendusi kai kuriuose vidaus 
ginčuose, kurie, palyginti su esmi
nėmis vertybėmis, nieko nereiškia. V 
Adamkus ragino „atsigręžti veidu į 
žmogui brangiausius dalykus". Kal
bant apie Berlyno deklaraciją, tai 
daugiau propagandinis ir faktiškai nė 
vienos ES valstybės neįpareigojantis 
dokumentas. O tai, kad deklaraciją 
pasirašė ne visų ES šalių lyderiai, o 
tiktai pirmininkaujančios ES Vokie
tijos kanclerė Angelą Merkei, Euro
pos Komisijos vadovas Jose Manuel 
Barosas ir Europos Parlamento pir
mininkas Hans Gert Potering, rodo, 
jog ES viduje susidariusi savotiška 
aklavietė, kurią nemažai politikos 
specialistų įvardija net kaip krizę. Iš 
tiesų penkiose didžiausiose Europos 
valstybėse, išskyrus Ispaniją, 50 proc. 
jų piliečių mano, kad jų gyvenimas, 
įstojus į ES, pablogėjo. Taip pat maž
daug pusė gyventojų, gyvenančių 13-
oje šalių, įsivedusių eurą, norėtų, kad 
būtų grįžtama prie nacionalinių va
liutų. 

Lietuvos prezidentas, pasidžiau
gęs, kad Berlyno deklaracijoje buvo 
atsižvelgta į daugelį Lietuvos pasiū
lymų, vargu ar su tokiu pat optimiz
mu grįžo namo. Įsiplieskęs Valstybės 
saugumo departamento skandalas 
netyla. Dėl to skandalo, tai pripažino 
net premjeras Gediminas Kirkilas, 
nerimauja ir Vilniuje reziduojantys 
užsienio valstybių ambasadoriai. Ir 
ne tik jie. Pavyzdžiui, Šveicarijos ir 
Lenkijos spaudoje mirga klausimų, 
kaip čia galėjo atsitikti, kad Lietuvoje 
valstybės saugumui vadovauja KGB 
rezervininkas, o tam faktiškai pri
taria ir prezidentas, ir premjeras. Bet 
kitaip būti negali. Juk faktiškai Lie
tuvoje visų lygių valdžią yra monopo
lizavusi ta pati nomenklatūrininkų 
partija, kurios „partinio-ūkinio akty
vo" ryšiai su KGB buvo ypač glaudūs. 
Ir visai nesvarbu, kad toje valdančio
joje koalicijoje yra ir visokių „vals
tiečių", liberalcentristų, „pilieti-
ninkų" ar panašių prielipų. Visi žen
klai rodo, kad į valdžią sugrįš ir V 
Uspaskicho gvardiečiai — „darbi
ninkai". Tikrai nesidžiaugiama, kad, 
nepaisant narystės Bendrijoje, ko
rupcija ne tik nemažėja, bet ir ple
čiasi. Tai bjaurasčiai plisti padeda ir 
mūsų bedantę teisėsauga, kuri, dau
gelio nuomone, visiškai supuvusi. 

Štai tik vienas pavyzdys. Finansų 
ministro Z. Balčyčio sūnų Donatą ir 
keturis jo bendrus prokuratūra ap
kaltino piktnaudžiavimu tarnyba, 
šiems skirstant Europos Sąjungos 

pinigus, dokumentų klastojimu. Na ir 
kas, kad du iš įtariamųjų prisipažino 
padarę tuos nusikaltimus. D. Balčy
čiui prokurorai reikalavo skirti 10 
tūkst. litų baudą ir ketverius metus 
uždrausti eiti valstybines pareigas. 
Bet Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės 
teismas išteisino finansų ministro 
sūnelį. Pasirodo, jis nieko blogo ne
padarė, o tiktai įvykdė smulkų tarny
binį nusižengimą. Beje, dar tik pa
reiškus įtarimus finansų ministro 
sūnui, prezidentas V Adamkus sakė, 
kad jeigu teismas Z. Balčyčio sūnų 
pripažins kaltu, ministras privalės 
atsistatydinti. Vargu, ar prezidentas 
iš anksto nebuvo įsitikinęs, kad teis
mas neras jokios nusikaltimo su
dėties. Tokie „elito" žmonės, jeigu la
bai retai ir pakliūva į Temidės ran
kas, teismų sales palieka pakeltomis 
galvomis. Tai jums ne koks nors sa-
vanoris-kūrėjas, Vyčio kryžiaus ordi
no kavalierius Vytautas Petruševi
čius, sovietinių lagerių kankinys, 
kurį bemat nuteisė ketveriems me
tams kalėjimo už aiškiai sufabrikuotą 
„nusikaltimą". 

Vos prezidentui grįžus iš Ber
lyno, į Lietuvą atvykusi europarla-
mentarė Dalia Grybauskaitė, atsa
kinga už ES biudžetą ir finansinį pla
navimą, įspėjo, kad Lietuva labai blo
gai paskirsto ES skiriamas lėšas. 
Todėl, pasak D. Grybauskaitės, jeigu 
tai tęsis ir toliau, gali tekti grąžinti 
2007-2013 metams skirtą paramos 
dalį. 

Taigi kompetentingieji komu-
nistai-socdemai nusivadovavo iki to, 
kad vis daugiau Lietuvos žmonių 
nepasitiki valdžia. Nei aukščiausiąja, 
nei vietine. Netgi LDDP valdymo 
laikais buvęs užsienio reikalų minis
tras Povilas Gylys (prieš kurį laiką 
pasigyręs, jog apie masinius Lietuvos 
gyventojų trėmimus sužinojęs tik 
Atgimimo metais!) pripažino, jog tai, 
kad 60 proc. Lietuvos žmonių nedaly
vauja rinkimuose, šokiruoja ir pa
brėžė, kad, „patys to nesuvokdami, 
išvalstybinome savo šalį". Kodėl gi 
taip vyksta? Kodėl nesibaigiantys 
skandalai, devyngalvis korupcijos sli
binas apraizgė valstybę, atrodo, ge
riausiai paaiškino istorikas Arvydas 
Anusauskas. Jo žodžiais, dėl visų ne
laimių kalta neįvykusi desovietizaci
ja. Atsitiko taip, kad didelė buvusios 
nomenklatūros dalis viešai, ne kiek 
nesislapstydama bendradarbiavo su 
KGB, keitėsi informacija, įgyvendino 
bendrus planus. Dabar gi ta nomenk
latūra užėmusi svarbiausias valsty
bės institucijas. Štai ir atsakymas. 
Gaila, kad iš mūsų prezidento lūpų 
nė karto nenuskambėjo susirūpini
mas tokia padėtimi. 

Todėl buvimas ES dar nereiškia, 
kad tapome tikrais europiečiais. Var
gu, ar bus išgirstas Lietuvos so
cialdemokratų sąjungos tarybos krei
pimasis į parlamentines partijas pa
rodyti bent jau minimalią gerą valią 
ir ryžtis skelbti pirmalaikius Seimo 
rinkimus, nes dabartinis Seimas tapo 
specialiųjų tarnybų įkaitu, šalies ne
draugų ir verslo marionetine institu
cija. Aišku, toks LSDS raginimas 
tebus balsas, šaukiantis tyruose. 
Senoji ir naujoji nomenklatūra pa
vertė valstybę, panašią į kokią nors 
sovietinės Vidurinės Azijos šalį, ku
rioje net nebekvepia jokiu europie
tiškumu. 

GAVĖNIOS SKAITINIAI 
KRIKŠTAS - PALAIDOJIMAS 

SU KRISTUMI 
III dalis — II ir III amžiaus Bažnyčios tėvai 

Kartais chronologiškai tyrinėdami ankstyvosios Bažnyčios literatūrą 
susiduriame su netikėtumais. Apaštalo Pauliaus raštai perrašinėti ir pla
tinti anksčiau negu keturios Evangelijos, Paulius pirmasis suformulavo 
krikšto teologiją kaip dalyvavimą Kristaus mirtyje, palaidojime ir pri
sikėlime. Tačiau su nuostaba tenka konstatuoti, kad trijų pirmųjų amžių 
krikščionių rašytojai beveik nepateikia šio požiūrio apmąstymų. Tokia 
daugelio tyrinėtojų nuomonė. Victoras Saxeris savo išsamioje studijoje 
apie krikščioniškąją iniciaciją (Les rites de 1' initiation chrėtienne, Spo-
leto, 1988) mano, kad pauliškasis krikšto susiejimas su Kristaus mirtimi 
yra „antrinis", lyginant su Jono evangelijos „naujo gimimo" interpretaci
ja; toks požiūris atsiranda tik Kirilo Jeruzaliečio katechezėse, vėliau 
sparčiai plinta ir beveik visuotinai patvirtinamas nuo IV amžiaus. Pa
našu, kad mintis apie krikšto siejimą su Kristaus mirtimi kurį laiką gyva
vo tarsi pogrindyje, po to viešai paplito. 

Galima pacituoti kelis įtakingus senuosius autorius. Hermas (II a.) 
krikšte įžvelgia perėjimą iš mirties į gyvenimą: „Į vandenį nužengia 
miręs, o iš jo pakyla gyvas" (Ganytojas, 9, 4). Melitono Sardiečio autorys
tei priskiriamoje „Velykų homilijoje" lyriška forma minima krikšto 
reikšmė: Kristus nugalėjo mirtį ir pervedė mus iš mirties į gyvenimą; Jis 
prikels žmogų iš kapo gelmių". 

Šv. Ireniejus elgiasi panašiai kaip ir kiti antrojo šimtmečio rašytojai. 
Jei jis mini Rom 6, 3 vietą, kalbėdamas apie pakrikštytojd mirtį drauge su 
Kristumi, nutyli tolesnę eilutę apie palaidojimą su Kristumi (Adversus 
haereses, III, 16, 9). Ireniejaus užuominos apie krikštą tęsia joniškąją 
atgimimo liniją, bet ne pauliškąjį požiūrį. 

Klemensas Aleksandrietis ir Tertulijonas (II-III a.) pauliškosios 
tradicijos neignoruoja, tačiau ir neplėtoja jos. Klemenso Aleksandriečio 
„Protreptike" rašoma: „tas, kuris buvo palaidotas su Kristumi, dabar yra 
prikeltas su Dievu" (27, 2). Tertulijono traktate „De resurrectione" pasi
telkiama Kol 2, 12 vieta ir pateikiama formuluotė: „Consepultos Christo 
in baptismate et conressuscitatos in eo..." (23,1). Tačiau kitame veikale 
„De baptismo" apie tai neužsimenama. Šis nutylėjimas nebūtinai reiškia 
nežinojimą, juolab kad Tertulijonas suvokia krikštą kaip neatsiejamą nuo 
Velykų slėpinio. Juk jis rašė: „Krikštui iškilmingiausia diena pirmiausia 
yra Velykos, kai išsipildė Viešpaties kančia, kurioje esame pakrikštyti" 
(19, 1). 

Iš apaštalo Pauliaus komentatoriaus Origeno galima tikėtis daugiau 
dėmesio šiai temai. Randame daug aiškių ar numanomų nuorodų į Rom 
6, 4 ir Kol 2, 12, tačiau palaidojimo su Kristumi tema nėra specialiai plė
tojama. Origenas dažnai perteikia Rom 6, 4 mintį, pridurdamas antrąją 
frazės dalį: „Krikštu mes esame kartu su Kristumi palaidoti mirtyje, 
krikštu esame su juo prikelti". Citatomis iš apaštalo Pauliaus laiškų Ori
genas pagrindžia prisikėlimo doktriną. Turint omenyje šio Aleksandrijos 
mokytojo sampratą, krikščionio prisikėlimas susideda tarsi iš dviejų sta
dijų: pirmoji - tuoj po krikšto, o antroji - laikų pabaigoje. 

Pagal Gerard-Henry Baudry, „Bažnyčios žinios", 2002 m. balandžio 1 1 , nr. 7 
Spaudai da'mis parengė N. Šmerauskas 
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EKUMENINEI KONFERENCIJAI MASKVOJE 
PASIBAIGUS 

KUN. PR. DARIUS 
PETKŲ N AS 

„Antikristas ateina į Europą 
prisidengęs žmogaus teisėmis", -
tokie posakiai buvo girdimi Baltijos ir 
Nepriklausomų Valstybių Sandrau
gos (NVS) ortodoksų, liuteronų ir 
katalikų atstovų konferencijoje, kuri 
vyko šių metų vasario 27-28 d., Mask
voje. Konferencijos tema buvo: „Da
bartinė Europa: Dievas, žmogus, vi
suomenė. Žmogaus teisės ir moralinė 
dimensija". 

Tikslai ir uždaviniai 

Susitikimo tikslas buvo pasi
ruošti Trečiajai ekumeninei asamblė
jai, kuri įvyks šiais metais Rumu
nijoje, Sibiu mieste. Šią asamblėją 
rengia Pasaulio Bažnyčių Taryba 
(PBT), kurią sudaro 348 ortodoksų, 
liuteronų bei protestantų tradicijos 
Bažnyčios, kartu jungiančios apie 560 
milijonų tikinčiųjų, gyvenančių 110 
valstybių. 

Sveikindamas susitikimo daly
vius, Smolensko ir Kaliningrado met
ropolitas Kirilas pastebėjo, kad Eu
ropoje vėl atgyja susidomėjimas re
ligija ir tai vyksta greito islamo pliti
mo dėka. Islamas metė iššūkį ne tik 
Europos kultūrai, bet ir religijai, to
dėl žmonės su didesniu dėmesiu ėmė 
žvelgti į savo krikščioniškas tradici
jas. Kita vertus, Europoje taip pat 
pastebima įtampa tarp sekuliariosios 
bei religinės pasaulėžiūros, tarp 
bažnyčios skelbiamų vertybių ir žmo
gaus teisių, tarp sekuliariųjų stan
dartų ir krikščionybės. 

Svarbiausia — požiūris j žmogų 

Viena iš svarbių temų šiandien 
yra antropologija — tai yra požiūris į 
žmogaus prigimtį ir vertybes. Seku-
liarioji Europos politika šiandien 
toleruoja tai, ką bažnyčia per amžius 
vadino nuodėme, o jei bažnyčia apie 
tai garsiai prabyla, tuomet Europos 
valstybių vyriausybės, Europos Par
lamento bei Komisijos atstovai baž
nyčią apkaltina netolerancija ir jai 
priešpriešina žmogaus teises. Kon
ferencijos dalyviai pastebėjo, kad per 
amžius Bažnyčios skelbtos vertybės 
— moralė, tikėjimas, meilė tėvynei 
dvasiniu požiūriu nėra žemesnės už 
vertybes, kurias propaguoja seku-
liarieji žmogaus teisių skelbėjai. Eu
ropos politikai, prisidengdami žmo
gaus teisėmis, šiandien įteisina to
kias nuodėmes, kaip homoseksualiz
mas, tos pačios lyties „santuokos", 
abortai, o kai kur net ir eutanazija. 

Kitaip mąstantys vadinami ho-
mofobais, apkaltinama netolerancija. 
Prisidengę žmogaus teisėmis, seku-
liaristai palaipsniui išstumia dva
sines vertybes iš visuomenės. Pavyz
džiui, britų oro linijos („British Air-
ways") 2006 m. uždraudė savo per
sonalui nešioti kryžius. Krikščionims 
kryžius simbolizuoja Dievo meilę, 
atpirkimą, kurį savo mirtimi užtar
navo Jėzus Kristus, bei amžinąjį 
gyvenimą, tuo tarpu britų oro linijos 
nusprendė, kad šis simbolis įžeidžia 
kitatikius. 

Požiūris į homoseksualumą 

Ne mažiau aktualus dalykas yra 
homoseksualizmo propaganda, kuri 
vykdoma prisidengiant žmogaus tei
sėmis. „Mes nesikišame į jų privatų 
gyvenimą", - kalbėjo susirinkimo 
dalyviai, - „tačiau negalime sutikti, 
kuomet politikai homoseksualumą 
laiko norma, o tos pačios lyties as
menų partnerystes vadina santuo
komis". Tokiai bažnyčios pozicijai po
litikai ir vėl priešpriešina žmogaus 
teises. Švedijoje kunigai nebeturi 
teisės cituoti Šventojo Rašto vietų, 
kuriose homoseksualumas vadina
mas nuodėme, ir šia tema pamoks
lauti, nes, priešingu atveju, jiems gali 
būti iškviesta policija. Per pasaulį 
nuskriejo žinia, kai už pamokslavimą 
prieš homoseksualumą prieš kelerius 
metus vienas Švedijos sekmininkų 
dvasininkas buvo pasodintas į ka
lėjimą. Homoseksualumo propagan
da atšliaužia ir į Baltijos valstybes. 
Latvijos Romos katalikų bažnyčios 
atstovas Umaras Tolstovcas minėjo, 
kad Latvijoje buvo bandyta priimti 
įstatymą, leidžiantį bausti 150 mini
malių mėnesinių atlyginimų bauda 
tuos, kurie pasisako prieš gėjų propa
gandą. „Krikščioniškos bažnyčios 
turi konsoliduoti jėgas kovoje už 
krikščionišką etiką ir moralę, nes 
priešingu atveju krikščionybė palaip
sniui bus išstumta iš Europos gyveni
mo", - pabrėžė Tolstovcas. 

„Kapituliacijos" dvasia 

Konferencijos dalyviai pastebėjo, 
kad kai kuriose Europos šalyse 
bažnyčios jau pasiduoda sekuliariems 
standartams ir norma laiko tai, ką jos 
pačios anksčiau vadino nuodėme. 
Pavyzdžiui, Švedijoje liuteronų baž
nyčia 2006 m. sudarė „santuokos li
turgiją", skirtą tos pačios lyties part
neriams. Požiūris į šeimą ir antro
pologiją šiandien skaldo ir anglikonų 
bažnyčią, kurios didelė dalis pasisako 
prieš tos pačios lyties partnerystes, o 

kita dalis gina vadinamąsias gėjų 
teises į šeimą. Metropolitas Kirilas 
pastebėjo, kad tokia „kapituliacijos" 
dvasia palaipsniui persiduoda Euro
pos Bažnyčių Tarybai, kuri ekume
niniuose susitikimuose jau vengia 
kalbėti apie Europos krikščionybę 
skaldančias moralės problemas. „Jei 
teologija sutampa su sekuliariu stan
dartu, ji vadinama pažangia, teisinga, 
priimtina, o jei prieštarauja, tuomet ji 
- radikali, fundamentalistinė, atmes
tina". Rytų Europos liuteronų, or
todoksų ir katalikų atstovai akcenta
vo, kad turi vykti lygiavertis dialogas 
tarp bažnyčios ir sekuliaristų. „Mes 
turime tokias pat teises, kaip ir neti
kintieji, todėl ir mūsų balsas privalo 
būti girdimas visuomenėje", - skel
biama konferencijos komunikate. 

Būsima asamblėja bus 
ki tokia 

Maskvos susitikimo dalyviai 
pabrėžė, kad šiais metais įvyksianti 
Trečioji ekumeninė asamblėja turi 
skirtis nuo ankstesnių. Jos delegatai, 
nesibaimindami gresiančios kritikos, 
ragina drąsiai kalbėti apie Europoje 

susidariusią įtampą tarp krikščio
niškų moralinių vertybių ir sekulia
riu žmogaus teisių. Atėjo metas nus
toti kalbėti „politiškai korektišku 
tonu" ir ryžtingai pasisakyti prieš 
homoseksualizmo propagandą, gėjų 
paradus, tos pačios lyties partne
rystes, abortus, eutanaziją ir kitokias 
nuodėmes. Konferencijos dalyviai 
sutiko, kad būtina vieningai kalbėti 
apie susikaupusias visuomenės mora
lines problemas ir tai daryti reikia 
pačiuose aukščiausiuose ekumeni
niuose susitikimuose, tokiuose kaip 
rugsėjo mėnesį įvyksianti asamblėja. 
„Arba tai bus didžiulė asamblėja, 
arba ji bus paskutinė", - pabrėžė 
Rusijos ortodoksų bažnyčios atstovai, 
neatmesdami galimybės pasitraukti 
iš Pasaulio Bažnyčių Tarybos, jei toji 
toliau užmerks akis prieš susida
riusią įtampą tarp krikščionybės ir 
sekuliariųjų Europos standartų. 
„Mes turime drąsiai liudyti Kristų ir 
tai daryti ne pasyviai, bet nebijodami 
martyrijos, tai yra kainos, kurią 
mums už tai teks sumokėti". 

„Lietuvos evangelikų kel ias" 
2007, nr. 2-3 

Prie Kremliaus sienos. iš kairės Vilniaus arkikatedros administratorius 
kun. Ričardas Doveika, liuteronų kun. dr. Darius Petkūnas, Lietuvos o r t o 
doksu arkivyskupijos atstovas kun. Vladimiras SeSiavko. 

Jaunimo susitikimas su vysk. J. Ivanausku 

Konferencijos dalyviai. Pirmas iš kairės: Smolensko ir Kaliningrado 
ortodoksų metropolitas Kirilas. 

Kovo 19 d. Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centre vyskupas augziliaras 
Jonas Ivanauskas susitiko su jau
nimu. Susitikime dalyvavo Kauno 
aukštųjų mokyklų kapelionai, aka
deminės sielovados referentės, stu
dentai, parapijų jaunimo grupių na
riai su savo vadovais, tarp kurių buvo 
ir parapijų vikarų, įvairių kongre
gacijų seserų. 

Po jaunatviškos Viešpaties šlovi
nimo maldos vysk. J. Ivanauskas 
pakvietė jaunimą gavėnios metu ap
svarstyti iš pirmo žvilgsnio paradok
saliai skambančią gavėnios džiaugs
mo temą, taip pat atsivertimo svarbą 
kelyje į Prisikėlimo šventę bei ištiki
mybę savo pašaukimui kaip džiaugs
mo šaltinį. Vyskupas pasveikino susi
tikimo dalyvius, pasidžiaugė susirin
kusiais Jaunimo centre, kuris jau
nuoliams, pasak ganytojo, turėtų 
tapti namais. Arkivyskupijos jauni
mas buvo kviečiamas aktyviai daly
vauti Eucharistijos šventėje,- kuri 
vyks Svč. Sakramento (studentų) 
koplyčioje gegužės mėn., taip pat pili
griminiuose žygiuose į Šiluvą bei 

kituose renginiuose pasitinkant Švč. 
M. Marijos apsireiškimo jubiliejų. 

Dalydamasis su jaunimu gavė
nios mintimis, vysk. J. Ivanauskas 
kvietė savo širdyje apsvarstyti klau
simą: ar mums užteks tikėjimo būti 
su Kristumi prie kryžiaus, būti su 
juo, kai yra sunku, ir nepalikti jo, 
kaip jį paliko ištikimiausieji moki
niai. Kalbėdamas apie gavėnios 
džiaugsmo pagrindą, ganytojas pa
brėžė, jog „Dievas tikrai myli žmogų, 
žmogus vertas jo meilės, tad nėra 
pagrindo prarasti viltį". Remdamiesi 
savo gyvenimo patyrimais, jaunuoliai 
dalijosi, kaip sekasi laikytis pasninko, 
kaip santūriai, tačiau viltingai ir dži
augsmingai išgyventi gavėnios me-tą, 
svarstė atsivertimo ir tikrumo būti
nybę pagal Jaunimo centro parengtą 
medžiagą apie kaukes, po kuriomis 
neretai slepiamas tikrasis žmogaus 
veidas. Vysk. J. Ivanauskas nuošir
džiai pasidalijo asmeniška patirtimi 
apie savo kelią į kunigo tarnystę. 

Pagal Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnybą 

parengė N. šmerauskas 
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PRISIMINUS JONO GRIGOLAIČIO 
„NACIŲ PRAGARE" 

Visai neseniai „Drauge" spausdi
nome Jono Grigolaičio prisiminimus 
„Nacių pragare arba kalinio nr. 
40627 išgyvenimai nacių koncen
tracijos stovyklose 1941-1945 me
tais" (Dillingen: Mūsų kelias, 1948). 
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Į mūsų redakciją kreipėsi Hors-
tas Žibąs, pranešdamas, jog jo žmo
nos Aldonos Gudaitytės-Žibienės 
tėvas dr. Kristupas Gudaitis senais 
laikais draugavo su J. Grigolaičiu. 
Maža to, dr. K. Gudaičio dokumen
tuose buvo atrasta ir J. Grigolaičio 
nuotrauka (ją čia ir matote). Atsiun

tęs J. Grigolaičio nuotraukos kopij% ir 
antrąją jos pusę į redakciją, H. Žibąs 
rašo: „Užrašas kiek sugadintas, nes 
nuotrauka buvo įklijuota albume ir ją 
buvo daug vargo švariai išimt. Už
rašas, kiek jį galima perskaityti, atro-

jonas Grigolaitis 

do, sako: 'Priminimui laikų, kada 
laimingi buvome. Med. Kristupui 
Gudaičiui. Nuo J. Grigolaičio. 1928 
m. 9.6. Kaunas". 

Ačiū už nuotrauką ir rūpestį, ją 
atsiunčiant į „Draugo" redakciją. 

STASYS ANGLICKIS 

VOSILKŲ GIESMĖ 

Prasigręžia pro sukietėjusią titnagan žemę 
Mažytis, kaip adatos dūris, aidėjimas... 
Pro mūrą septynetos sieksnių 
Prasiskverbia laisvėn ir semias ir semias, 
Kaip dulkės nuo žiedo lig žiedo, 
Nejuntamo vėjo nematomos rankos sėjamas... 

Pro gruntą per dieną galąstuvan virtusį 
Anta šilkiniu kojyčių 
Prasmenga ir zvimbina vamzdį, 
Ir šokdamas liuli lilingu lilingu... 
Nėra tik kas priima sielon tą ultrą misteriją, 
Kas meldžiasi, kaip prieš altorių bažnyčioį, 
Nors prieblandos knibžda knibždėte gyvenimo, 
Ir šventas lilingu lilingu gili taip įsminga... 

Vosilkos tatai išlukėjusios dieną, 
Prie žemės pridėjusios smilkstančius mėlynus žiedus, 
Pajunta ištirpusią paslaptį ore 
Ir visos kaip vienas 
Šnerėdamos, ūždamos niekam nežinomą giesmę užgieda... 

Iš rinkinio „Žingsniai prie sfinkso", 
Kaunas: „Sakalo" bendrovė 1931 

(kalba autentiška) 

Prieš keliolika metų lankantis Lietuvoje, man 
viena senyva moteris šitaip kalbėjo: „Vasario 16-oji 
diena mums visuomet širdį kuteno ir mus jaudino. 
Klausydavomės žinių, ieškodavome gandų, ar kar
tais kas neiškėlė mūsų vėliavos. Ir buvo ne taip 
svarbu, ar mes tą vėliavą patys matysime. Užteko, 
kad sužinodavome, jog kas nors ją iškėlė. Ir tai 
mums reiškė, kad Lietuva buvo dar gyva". 

Aš manau, kad ne mažiau reikšminga tai mote
riai ir mums visiems tapo Kovo 11-oji, kuri po 

50 metų sovietinės okupacijos Lietuvai vėl atnešė 
laisvę. 

Taip, Lietuva ne tik buvo gyva, bet ji XX am
žiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje pradėjo bus
ti ir nuo dvasinio genocido, kai pasirodė „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika" (1975), kai iš pog
rindžio išėjo (1988.07.03) Lietuvos Laisvės lyga, kai 
tais pačiais metais susikūrė Sąjūdis (1988.06.03), 
kai Vilniaus Katedros aikštėje suplevėsavo trispal
vės vėliavos ir pasigirdo lietuvių Tautinės giesmės, 
arba Lietuvos himno, garsai, kai 1989.08.23, 
minint prieš 50 metų pasirašytą niekingą 1939 m. 
Molotov-Ribbentrop paktą, daugiau kaip 2 mln. 
žmonių sustojo į Baltijos kelią — nuo Talino iki 
Vilniaus, kai Lietuvos komunistų partijos vadovas 
A. Brazauskas (1989.12.20) pagaliau išdrįso atsi
skirti nuo visasąjunginės komunistų partijos, kai 
(1992.02.25) Įvyko Aukščiausiosios Tarybos rinki
mai, kuriuos didžiule persvara laimėjo Sąjūdis, kol 
pagaliau kovo 11 dienos posėdyje Aukščiausioji Ta
ryba, vadovaujama pirmininko Vytauto Landsber
gio, paskelbė atkurianti Lietuvos nepriklausomy-
bę-

Mes norime tikėti, kad jei per tuos ilgus 50 
metų nebūtume nuolat melde ir svajoję apie Va
sario 16-ąją, gal nebūtų buvę ir Kovo 11-osios. To
dėl jos abi mums ir brangios, nors mes, užsienio 
lietuviai, tik vėliau supratom, kad ši prisikėlusi 
Lietuva vis dėlto buvo visai nepanaši i 1940 m. 
birželio 15 d. bolševikų palaidotą Lietuvą. 

Tas nepriklausomybės atgavimas, nors popu
liariai buvo vadinamas dainuojančia revoliucija, 
neapsiėjo be nuomonių skirtumų ir nesutarimų. 
Neapsiėjo nei be kruvinų aukų. Prisiminkime 
metais vėliau įvykusią sausio 13 dienos tragediją, 
kai rusų buvo užimtas televizijos bokštas, o parla
mento rūmai drąsiai apginti. 

Gal ne visi su tuo sutiks, bet aš manau, kad 
mano generacijos žmonės dar norėtų pridėti, kad 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ 

IR JOS ISTORIJOS 
KEISTENYBES 
ALEKSAS VmCUS 

Nr.l 

buvo ir trečias nepriklausomybės paskelbimas, įvy
kęs 1941 m. birželio 23 d., prasidedant vokie-
čių-rusų karui. Deja, tas nepriklausomybės laiko
tarpis truko gerokai trumpiau negu kiti du. 

Apie Lietuvos nepriklausomybės 1918, 1941 ir 
1990 metų paskelbimo aktus ir įvairius su tuo 
paskelbimu susijusius įvykius mes visi esame jau 
daug kartų skaitę ar girdėję, dėl to pabandysiu, 
bent trumpai, pagvildenti kai kurias kitas, įdomes
nes Lietuvos istorijos kontraversijas, keistenybes, 
savitumus ar net kuriozus. 

Jei kas nors mums, senajai kartai, priekaiš
tautų, kad mes pirmąją 1918 metais atgautą 

nepriklausomybę praradome be šūvio ją ginti, būtų 
teisus. Teleidžia man skaitytojai paminėti, ką apie 
tuometini pasidavimą be šūvio galvojo kai kurie 
Vakarų politikai. 

Kai 1940—1941 metais anglai ir amerikiečiai 
pradėjo diskutuoti, kad kare prieš nacius jiems gali 
tekti bendradarbiauti ir su sovietais, lordas Hali-
fax, buvęs Anglijos užsienio reikalų ministras ir tuo 
laiku jau ambasadorius Vašingtone, kalbėdamas su 
Summer Welles, Amerikos diplomatu ir prezidento 
Roosevelt patarėju, jam taip pareiškė: „Jei mums 
reikės rusų pagalbos, paaukosime jiems ir Pabal
tijį". Welles atsakė, kad tai būtų neteisinga ir ne
moralu, šitaip palygindamas: „Jei pripažintume 
Pabaltijį Rusijai, — sakė YVelles, — tai gal sutik
tume, kad ir Belgija ar Olandija gali būti atiduota 
Vokietijai?" O Halifax į tai: „Bet Pabaltijo kraštai 
jau daugiau kaip šimtą metų priklausė Rusijai!" 
Amerikietis Welles nepasidavė: „Bet juk ir suomiai 
jau nuo senų laikų buvo Rusijos nuosavybė". Ir čia 
lordas Halifax atrėžė: „Taip. bet suomiai 1939— 
1940 metais gynė savo laisvę, o pabaltiečiai?" Gal 

ir turėjome gintis, tačiau nesigynėme. 
Bet ir šių laikų karta nėra be kaltės. Ar ji neat

sisakė pripažinti 1941 metų valstybės atkūrimą? 
K a i p tai atsitiko? Buvo praėję jau daugiau 

negu dešimt metų nuo 1990 metų nepriklau
somybės paskelbimo, kai 2000.09.12 LR Seimas 
iškilmingai priėmė įstatymą, kuriuo Lietuvos laiki
nosios vyriausybės 1941.06.23 paskelbtą Nepri
klausomybės atstatymo pareiškimą pagaliau pri
pažino teisės aktu. Tame sukilime dalyvavusieji ne
ilgai tuo džiaugėsi, nes prez. Valdas Adamkus, Sei
mo nario Emanuelio Zingerio primygtinai ragina
mas jį vetuoti, atsisakė pripažinimą pasirašyti, aiš
kindamas, kad toks Seimo nutarimas buvęs „klai
da". O buvęs prez. Algirdas Brazauskas netrukus 
irgi pareiškė, kad 1941 metų nepriklausomybės 
akto įteisinimas „būsiąs žalingas Lietuvos santy
kiams su užsieniu". 

Neturėjo ryžto nei LR Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, prisipažinęs, jog „įvykęs sun
kiai suvokiamas nesusipratimas", po ko įstatymas 
buvo „įšaldytas". Taip buvo įžeisti to sukilimo da
lyviai. 

Kiek žinau, prieš tai neprotestavo nei tuome
tinės LR Seimo ir JAV LB komisijos atstovai išei
viai. Užuot atidavusios pelnytą pagarbą 1941 metų 
sukilėliams, visos Lietuvos valdžios, spaudžiamos 
tų jėgų, kurios Amerikos politikoje visuomet turi 
didelę įtaką, pasidavė. Gal dėl to. kad kaip tik tuo 
laiku buvo sprendžiami Lietuvos įstojimo į NATO 
ir ES klausimai? 

Jei jau šitaip pabarsčiau ..pipirų" ant Adam
kaus, Brazausko ir Landsbergio, negaliu palikti nei 
prez. Rolando Pakso, jam „neįgnybęs". Buvo irgi 
Vasario 16 d. minėjimas. 2003-ji metai, kai ta proga 
Paksas, kaip ir kiti prezidentai tokiomis progomis, 
pažėrė nemažai apdovanojimų. Buvo apdovanotas 
garbingu Vytauto Didžiojo ordino Karininko kry
žiumi dabar jau miręs Seimo narys ir buvęs Vil
niaus universiteto rektorius Rolandas Pavilionis. 
Tai tas pats žmogus, kuris ne tik aktyviai prieši
nosi Lietuvos pastangoms įsijungti į NATO, bet, ir 
supratęs, kad dauguma išeivijos rėmė tuos siekius, 
jis juos išvadino parsidavėliais ir dvigubomis pros
titutėmis. Tai žmogus, kuris tuomet vadovavo Sei
mo Švietimo ir kultūros komitetui. Gal ir ne be 
reikalo per prezidento rinkimus tik 14 proc. išeivi
jos lietuvių tada atidavė savo balsus už Paksą. 

Bus daugiau. 
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Ukrainos r ink t inė išplėšė pergalę V. Adamkus: integracija į NATO Lietuvai 
buvo svarbi pamoka 

Atakuoja Lietuvos rinktinės žaidėjas A. 

Odesa, kovo 28 d. (ELTA) — 
2008 metų Europos futbolo čempio
nato atrankos varžybų B grupės 
rungtynėse trečiadienį Lietuvos rink
tinė išvykoje 0:1 (0:0) nusileido Uk
rainos komandai. 

Vienintelį susitikimo įvartį 47-
ąją minutę įmušė Olegas Gusevas, 
nukreipęs kamuolį į vartus po Mak
simo Kaliničenkos perdavimo. 

Pirmajame kėlinyje progų pasi
žymėti turėjo abi komandos, tačiau 
pelnyti įvarčio nei vienai nepavyko. 

Realiausią progą pirmojoje mačo 
pusėje išvesti aikštės šeimininkus į 
priekį turėjo Ukrainos rinktinės ka
pitonas Andrijus Ševčenka. Kėlinio 
viduryje Londono „Chelsea" (Ang
lija) komandos puolėjas išbėgo vienas 

Rusija domisi V. Uspaskicho byla 
Vilnius, kovo 29 d. (BNS) — Lie

tuvos generalinė prokuratūra ketvir
tadienį Rusijai išsiuntė paklausimą, 
kuriuo prašo paaiškinti, ar galioja 
anksčiau Maskvos teisėsaugininkų 
priimtas sprendimas atsisakyti iš
duoti Lietuvai buvusį Darbo partijos 
vadovą Viktorą Uspaskichą, kuris 
įtariamas finansinėmis machinacijo
mis. 

Vasario pradžioje Rusija Lietuvai 
oficialiai pranešė, kad ekspolitiko ne
išduos, esą prašymo išduoti neįma
noma patenkinti pagal 1957 m. Kon
vencijos dėl ekstradicijos 3 straipsnį 
— dėl politinių priežasčių. 

Sulaukę tokio atsakymo, Lietu
vos pareigūnai išsiuntė prašymą Ru
sijai patikslinti atsakymą į teisinės 
pagalbos prašymą. 

Lietuvos prokurorai klausė Ru
sijos kolegų, ar jie ekonominę veiką, 
kurios padarymu įtariamas V Uspas-

kichas ir dėl kurios prašoma jį iš
duoti, vertina kaip politinę, o gal Lie
tuvos prašymą dėl ekstradicijos verti
na kaip paslėptą siekį persekioti jį dėl 
politinių priežasčių. 

Lietuvos prokurorai paprašė pa
tikslinti sprendimo neišduoti V Us
paskicho pagrindą, kad galėtų pateik
ti savo argumentus. 

Į šį prašymą praėjusią savaitę 
Lietuvos pareigūnai sulaukė Rusijos 
rašto, kuriuo prašoma pateikti V Us
paskicho baudžiamosios bylos duo
menis. 

„Kyla klausimai — ar tai reiškia, 
kad ankstesnis jų sprendimas neiš
duoti jau nebegalioja, yra panaikin
tas, ar prašymas dėl ekstradicijos vėl 
svarstomas iš naujo. Jei j au yra 
sprendimas neišduoti, tai kokiu tiks
lu siekiama gauti bylos duomenis?", 
— sakė V Uspaskicho bylą prokuro
ras Saulius Verseckas. 

* Pasaulio plaukinio čempio
nate Australijoje ketvirtadienį 
200 m rungties kompleksiniu bū
du finale Vytautas Janušaitis už
ėmė septintąją vietą, tarp aštuonių 
dalyvių distanciją įveikęs per 1 minu
tę 59,84 sekundės. Tai buvo geriau
sias Lietuvos plaukiko rezultatas šio
je rungtyje per dvi pastarąsias pirme
nybių Melbourne varžybų dienas. 
Trečiadienį kvalifikacinėse varžybo
se 200 m kompleksiniu būdu V Ja
nušaitis nuplaukė per 2 minutes 
00,21 sekundės, o pusfinalyje per 2 
minutes 00,05 sekundės. 

* NHL reguliariojo sezono 
rungtynėse Rytų konferencijoje 
pirmaujanti Buffalo „Sabres" 
komanda su Dainiumi Zubrumi tre-

Gedgaudas. 
Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr. 

prieš Lietuvos nacionalinės koman
dos vartininką Paulių Grybauską, ta
čiau ukrainiečio smūgiuotas kamuo
lys praskriejo šalia virpsto. 

26-ąją min. lietuvių atakos metu 
Mantas Savėnas pasiuntė kamuolį 
virš vartų. 

Jau antrojo kėlinio pradžioje Uk
rainos futbolininkai surengė vienin
telę rezultatyvią ataką. Net ir išsi
veržę į priekį, aikštės šeimininkai ir 
toliau kontroliavo žaidimo eigą bei 
susikūrė dar keletą progų pasižy
mėti. 

52-ąją min. rezultatas galėjo pa
dvigubėti, tačiau teisėjai nusprendė, 
kad kamuolį į Lietuvos rinktinės var-
tus pasiuntęs A. Ševčenka buvo at
sidūręs nuošalėje. 

Atkelta i š 1 psL 
kad iškilus pavojams nebūsime palik
ti vienui vieni. Šiandien saugumo 
jausmą mūsų žmonėms stiprina pa
prastas, dar niekada nepažeistas pa
žadas, jog partnerės visada ateis vie
na kitai į pagalbą", — sakė šalies va
dovas. 

V Adamkaus nuomone, per šiuos 
trejus metus Lietuva transatlantinei 
bendruomenei sugebėjo įrodyti, kad 
yra solidi, patikima ir aktyvi sąjun
gininkė, tačiau dar reikia pasistengti 
išpildyti finansinių įsipareigojimų Al
jansui pažadus. 

Pasak Lietuvos vadovo, mūsų 
valstybė, stodama į NATO, įsipa
reigojo ginti euroatlantinės bendrijos 
vertybes ir interesus ten, kur kyla pa
vojus. 

„Didžiuojamės ir džiaugiamės, 
kad Lietuvos vėliava plevėsuoja ten, 
kur ginama laisvė ir nepriklausomy
bė, kur ginamas žmogaus orumas", 
— sakė V Adamkus, paminėdamas 
Lietuvos karių misijas Afganistane, 
Irake, Kosove, Pakistane. 

Prezidento nuomone, Lietuva 
yra viena aktyviausių Aljanso trans
formacijos iniciatorių ir siekia, kad 
NATO imtųsi naujų temų ir plėstų 
savo veiklos sferą siekdama spręsti 
energetinio saugumo problemas. 

„Mes tikime, kad NATO tolesnė 
plėtra prisidės prie stabilumo ir 
saugumo erdvės plėtimo. Manome, 
kad Gruzija ir Ukraina yra vertos 
tapti NATO narėmis. Esame sukaupę 
unikalią integracijos patirtį, kuria 
dalijamės su narystės susivienijime 
siekiančiomis Juodosios jūros, Kau
kazo bei Balkanų šalimis", — sakė 
valstybės vadovas. 

Šalies vadovo teigimu, integraci
ja į NATO Lietuvai buvo svarbi pa
moka, išmokiusi mus susitarti ir kar
tu, konsolidavus visas politines jėgas, 
siekti gyvybiškai svarbių mūsų vals
tybei tikslų. 

„Tikiu ir viliuosi, kad šios pamo
kos nepamiršime priimdami ir kitus 
Lietuvai, jos ateičiai svarbius nacio
nalinius sprendimus", — sakė V 
Adamkus. 

Draudimą rūkyt i pažeidusiai 
l ietuvių organizacijai — bauda 

Vilnius, kovo 29 d. (BNS) — 
Kultūrinė lietuvių organizacija JAV 
gavo 16,250 dolerių baudą už pažeis
tą draudimą rūkyti Lietuvos piliečių 
bendrija (Lithuanian Citizen's So-
ciety) Pennsylvania valstijoje nu
bausta už tai, jog leido rūkyti kovo 21 
dieną surengto bingo lošimo metu, 
pranešė interneto svetainė www. 
zwire.com. 

Sveikatos departamentas, gavęs 
keleto žmonių nusiskundimus dėl rū
kymo žaidimo metu, lietuvių organi
zacijai jau buvo išsiuntęs įspėjamąjį 
laišką. Praėjusią savaitę ten apsilan
kė inspektorius. 

Organizacijos buhalteris Fran

kas Ziaukas sakė manęs, jog jų orga
nizacijoje, kaip ir baruose bei resto
ranuose, draudimas rūkyti įsigalios 
tik nuo gegužės 1 dienos ir teigė skų-
siantis paskirtą nuobaudą. 

„Mes jaučiamės nubausti netei
singai. Jeigu mums būtų aiškiai pasa
kę, ką turime daryti, tai būtumėm 
darę iš pat pradžių", — sakė F. Ziau
kas. 

Pranešus apie paskirtą baudą, iš 
organizacijos patalpų buvo surinktos 
visos peleninės bei pakabintas rūkyti 
draudžiantis ženklas. 

Anot F. Ziauko, dabar bingo 
žaidimo metu teks rengti rūkymo 
pertraukėles. 

čiadienį namuose 4:3 įveikė antrą 
vietą konferencijoje užimančią New 
Jersey „Devils" ir, surinkusi 105 taš
kus pavijo absoliučius lygos bei Va
karų konferencijos laimėtojus Nash-
ville „Predators" ledo ritulininkus. 
Po rezultatyvaus 28 metų puolėjo iš 
Lietuvos perdavimo trečiajame kė
linyje Alesas Kotalikas įmušė ket
virtąjį įvartį ir padidino šeimininkų 
pranašumą iki 4:2. 

* Antrąją v ietą NBA pirme
nybių Centr in iame p o g r u p y j e 
bei Rytų konferencijoje už iman
ti Žydrūno Dgausko Cleve land 
„Cavaliers" komanda trečiadienį iš
vykoje 93:97 pralaimėjo New York 
„Knicks" krepšininkams. Lietuvis 
pelnė 18 taškų. 

Seime bręsta maištas prieš parlamento vadovą 
Atke l t a iš 1 psl. 
Tuo tarpu Seimo pirmininkas atmeta 
kaltinimus nevykusiu darbo organi
zavimu, tvirtindamas, jog dėl kilusios 
sumaišties kaltas ne jis, o apribojimų 
KGB rezervininkams iniciatoriai, bet 
kokia kaina siekę į darbotvarkę 
įtraukti siūlomas nuostatas. 

Tuo pačiu V Muntianas sakė bal
savimo dėl nepasitikėjimo nesibaimi
nantis *— kartą Seime jau buvo ban
dymų atstatydinti jį iš šio posto. 

Liberaldemokratai buvo inicijavę 
balsavimą dėl nepasitikėjimo Seimo 
pirmininku, kaltindami jį pažeidus 
Konstituciją esą kišantis į teismų 
veiklą, remdamiesi V Muntiano vie
šais pareiškimais, kuriuose jis abejo
jo kai kuriais teismų sprendimais. 

E. Masiulis anksčiau yra sakęs, 
jog V Muntianas Seimo pirmininko 
posto gali netekti ir „natūraliai pa
sikeitus valdančiosios koalicijos su
dėčiai". 

Neoficialiai kalbama, jog social
demokratai, neapsikentę su konser
vatorių grasinimais nutraukti para
mą mažumos Vyriausybei, gali atsi
gręžti į Darbo partiją (DP). 

DP esą jungtųsi prie koalicijos, 
jei posto netektų Pilietinės demok
ratijos partijos vadovas, Seimo pirmi
ninkas V Muntianas, anksčiau prik
lausęs „darbiečiams", tačiau partiją 
palikęs dėl konfrontacijos su tuome-

Viktoras Muntianas. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

tiniu vadovu Viktoru Uspaskichu. 
Tiek socialdemokratų, tiek ,,dar-

biečių" vadovai neigia vykstant dery
bas dėl valdančiosios koalicijos per
formavimo. 

V Muntianas į Seimo pirmininko 
postą buvo išrinktas dar atstovauda
mas Darbo partijai, kai parlamentas 
pernai balandį iš šių pareigų atstaty
dino Naujosios sąjungos vadovą Ar
tūrą Paulauską. 

Aiškinta, jog A. Paulausko nuša
linimą išprovokavo privilegijų parla
mento kanceliarijoje skandalas, nors 
neoficialiai buvo minimas ir DP sie
kis perskirstyti jėgas tuometinėje 
valdančiojoje koalicijoje. 

Pareikšti nepasitikėjimą Seimo 
pirmininkui gali ne mažiau kaip 71 
Seimo narys iš 141, pradėti pro
cedūrą pakanka daugiau kaip penk
tadalio parlamentarų parašų. 

http://zwire.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf* Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais* 

Rusija kankino įtariamuosius, 
sugrįžusius iš Guantanamo 

Guantanamo karinėje bazėje Kuboje. 

Maskva, kovo 29 d. („Reu-
ters"/BNS) — Žmogaus teisių gynimo 
organizacija „Human Rights Watch" 
apkaltino Maskvą tuo, kad ji kankino 
tris Rusijos piliečius, 2004 metais pa
leistus iš kalėjimo JAV Guantanamo 
bazėje. 

Dar keturi Rusijos piliečiai, kaip 
teigiama organizacijos 43 puslapių 
ataskaitoje, grįžę iš nelaisvės, patyrė 
kitokio pobūdžio persekiojimų. 

New York jsikūrusios „Human 
Rights VVatch" duomenimis, kaliniai 
buvo sugrąžinti Į Rusiją, gavus ga
rantijų, kad su jais bus elgiamasi hu
maniškai. 

Amerikos kariuomenė areštavo 
septynis Rusijos piliečius Afganistane 
2002 metais, po to jie praleido dvejus 
metus Guantanamo bazėje Kuboje. 

Teisių gynėjai sako, kad visi sep
tyni ne kartą prašė neišsiųsti jų į Ru
siją, nes bijojo, kad ten su jais bus el
giamasi dar blogiau nei Guantanamo, 
bet JAV valdžia neatsižvelgė i šiuos 
prašymus. 

Nei Maskva, nei Washington kol 
kas niekaip nekomentavo šios „Hu
man Rights VVatch" ataskaitos. 

Sugrįžę i Rusiją visi septyni įtria-
mieji buvo pasodinti Į kalėjimą, po to 
paleisti i laisvę, nes pritrūko įkalčių 
jų kaltei įrodyti. 

Tačiau vėliau trys iš jų buvo vėl 
areštuoti dėl kitų įvykių ir sumušti, 
teigia „Human Rights VVatch". 

Patricia Simoes nuotr. 

Vienas iš jų tebėra areštuotas, o 
kiti du buvo pripažinti kaltais per, 
kaip jie sakė, neteisingą teismą, re
miantis prisipažinimais, gautais 
kankinant. 

Kiti keturi arba pasislėpė, arba 
išvyko iš šalies, nes, pasak teisių gy
nėjų, juos persekiojo valdžia ir jiems 
grasino teisėsaugos institucijos, tei
giama ataskaitoje. 

„Rusijos pavyzdys rodo, kodėl 
diplomatiniai patikinimai papras
čiausiai neveikia", — sako viena atas
kaitos autorių Carroll Bogert. 

„Vyriausybės, kurios jau taikė 
kankinimus, greitai nepakeičia savo 
metodų vien todėl, kad JAV vyriausy
bė teigia, jog gavo kažkokį jų patiki
nimą", — sako ji. 

Kalbėdamas apie kalinių per
davimo kitoms šalims praktiką vie
nas Pentagono atstovas nurodė, kad 
JAV vyriausybė glaudžiai bendradar
biauja su šių šalių vyriausybėmis. 

„Mes visuomet darome viską, 
kad būtų atitinkamai pabendrauta su 
šalių vyriausybėmis. Tikimasi, jog su 
jais bus elgiamasi humaniškai po to, 
kai jie bus perduoti į šių šalių ran
kas", — sakė jis. 

„ H u m a n Rights VVatch" pri
mygtinai teigia, kad Guantanamo lai
komi žmonės turi turėti teisę neprik
lausomai šaliai pareikšti protestą 
prieš savo išdavimą. Iki šiol tokios 
teisės įkalintieji neturi. 

Vyksta mūšis už laisvą internetą 
Washington, DC, kovo 29 d. 

(Alfa.lt) — JAV vyksta kova dėl to, 
kad interneto paslaugų kompanijos 
neturėtų teisės už papildomą mokestį 
kai kurioms svetainėms teikti spar
tesnį ryšį. Į šią kampaniją ypač ak
tyviai įsitraukė nepriklausomos mu
zikos įrašų kompanijos ir jų atstovau
jami muzikantai, matantys pasauli
niame voratinklyje naujas galimybes 
pasiekti plačią klausytojų auditoriją. 

Nepriklausomi atlikėjai ir mažes
nės įrašų kompanijos šią savaitę pra
dėjo plačią kampanjiją savethein-
ternet.com) už neutralumą teikiant 
interneto ryšį. Ji yra atsakas į di
džiųjų interneto tiekėjų siekį papildo

mai apmokestinti skaitmeninį turinį 
(muziką, video) siūlančius tinklala-
pius ir pagal tai jiems teikti nevie
nodą interneto spartą. Šios kompani
jos tvirtina, jog bet koks teisinis re
guliavimas, draudžiantis tokius 
veiksmus, stabdytų inovacijas bei in
terneto plėtrą. Tuo tarpu kampanijos 
organizatoriai tur i kitokią nuomonę. 

„Tai būtų tik dar vienas ribojan
tis mokestis, korporacinė interneto 
rinkliava, kuri diskriminuotų mažiau 
įtakingus balsus ir tuos, kurie neišga
lėtų ar nenorėtų mokėti šių diskrimi
nacinių mokesčių", — sako vienas iš 
kampanijos organizatorių Edward 
Markey. 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžioji Britanija nesiekia kon

frontacijos su Iranu dėl praėjusią sa
vaitę. Persijos įlankoje sulaikytų 15 
britų jūreivių ir jūrų pėstininkų, ket
virtadienį pareiškė šalies ministro 
pirmininko Tony Blair atstovas spau
dai. „Mes norime tai išspręsti. Neno
rime dėl to konfrontuoti. Norime, 
kad tai būtų išspręsta kaip galima 
greičiau", — sakė jis žurnalistams. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos policija ketvirtadienį 

viename rytiniame Paryžiaus prie
miestyje išvadavo tris įkaitus, laiky
tus pašte, į kurį ryte įsiveržė nenus
tatyti asmenys. Užpuolikai surišo 
tris minėtus žmones, o paskui pabė
go. Po kelias valandas trukusios dra
mos policijos pareigūnai įėjo į pašto 
pastatą, kur rado tris surištus dar
buotojus, sakė vicemeras Patrick 
Baudouin. „Įkaitai išvaduoti, esame 
labai laimingi", — teigė jis ir pridūrė, 
kad įsibrovėliai tikriausiai pabėgo 
kiek anksčiau. 

JAV 

SAN FRANCISCO 
Saugoti aplinką siekiantis San 

Francisco pirmasis iš JAV miestų 
uždraus didesniems prekybos cen
trams ir vaistinėms siūlyti pirkėjams 
plastikinius maišelius. Miesto vado
vybė jau patvirtino atitinkamą įsta
tymo projektą, kurį netrukus turėtų 
pasirašyti meras Gavin Newsom. Jei 
teisės akto projektas bus pasirašytas, 
prekybos centrai turės per šešis mė
nesius, o vaistinės — per vienerius 
metus atsisakyti plastikinių maišelių 
ir siūlyti tik aplinkai nekenksmingus 
maistelius, pagamintus iš kukurūzų 
krakmolo ar pakartotinai perdirbto 
popieriaus. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimiras 

• • I Į iMllĮlyii i 

' ė 1 -rm 

Putinas trečiadienį per susitikimą su 
Latvijos ministru pirmininku Aigarų 
Kąlvyčiu prisipažino mėgstąs Rygos 
šprotus. Po susitikimo A. Kalvytis 
papasakojo žurnalistams, kad per ju
dviejų pokalbį V Putinas pavedė iš
spręsti „klausimą dėl latviškų špro
tų". „Manau, kad politinių signalų 
gavome daugiau nei galėjome tikėtis. 
Daugiau nei galėjome įsivaizduoti, 
nes svarbiausia, kad ši susitikimo at
mosfera buvo- iš tikrųjų konstrukty
vi, pragmatiška bet kuria tema. Kad 
ir tie patys šprotai — prezidentas sa
kė, kad šią problemą reikia išspręsti 
ir tučtuojau, mūsų akivaizdoje, pa
vedė vyriausybei išspręsti šį klausi
mą", — sakė A. Kalvytis. 

Rusija veikiausiai nuo balandžio 
mėnesio nestabdys mėsos importo iš 
Europos Sąjungos (ES), ketvirtadienį 
pareiškė Rusijos federalinės veteri
narijos ir fitosanitarijos tarnybos va
dovas Sergejus Dankvertas. Anks
čiau Rusija pagrasino nuo balandžio 
uždrausti gyvūninės kilmės produk
tų importą iš ES, jei iki kovo 31 die
nos negaus atitinkamų kokybės pa
tikrinimų ataskaitų. Rusija, kaip ir 
kasmet, yra sulaukusi analogiško rei
kalavimo iš Europos Komisijos, ta
čiau pati tokių ataskaitų paprašė pir
mąkart. 

ARTIMIEJI RYTAI 

MANAMA 
JAV karinis jūrų laivynas ketvir

tadienį baigia didžiausius nuo 2003 
metų karinius mokymus Persijos 
įlankoje, pranešė JAV 5-ojo laivyno 
atstovas. Kariniuose mokymuose, 
per kuriuos buvo tobulinami veiks
mai prieš povandeninius laivus ir mi
nų užtvaras, pirmą kartą nuo JAV 
įsiveržimo į Iraką prieš ketverius 
metus dalyvavo du lėktuvnešiai. 

AZIJA J 

BEIJING 
Indonezija ketvirtadienį paskel

bė apie dar du nuo paukščių gripo vi
ruso H5N1 mirusius žmones, o Ki
nijos naujienų agentūra pranešė, kad 
dėl šio viruso, kuris jau išplito dau
giau kaip 50-yje šalių ir verčia neri
mauti dėl galimos pandemijos, mirė 
paauglys. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorpxom 
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Kroviniu pervedimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje. Latvi.oje 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje 
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FIITBOLAS 
Fazuošė EdL Šulai tis 

KREPŠINIO PASAULYJE 

LIETUVOS FUTBOLININKAI 
STEBUKLO NEPARODĖ 

„Jeigu Lietuvos futbolo rinktinė 
sužaistų su Prancūzija bent lygiomis, 
ta i būtų lyg ir stebuklas", — taip 
samprotavo futbolo sirgaliai prieš 
tarpvalstybines Lietuva — Prancūzija 
rungtynes Kaune kovo 24 d. 

Tačiau stebuklas neįvyko, nes S. 
Dariaus — S. Girėno stadione to šeš
tadienio popietę pasaulio vicečempio
nai prancūzai laimėjo visus tris 
taškus, įveikdami lietuvius mini
malia 1:0 persvara. Bet prancūzai, 
daugiausia juodaodžiai futbolininkai, 
turėjo gerokai paprakaituoti, kad 73-
ą . žaidimo minutę įmuštų perga
lingą įvartį. Jis krito netikėtai, kuo
met iš tolo pasiųsto kamuolio Lietu
vos rinktinės vartininkas Z. Kače-
marskas nepajėgė atremti. Šio įvar
čio autorius — N. Anelka, kuris turi 
gana nekokią praeitį. „Nenoriu ko
mentuoti N. Anelka praeities. Mums 
svarbu, kad žaidėjas pasirodė puikiai 
ir įmušė įvartį. Tokiu būdu jis pa
siekė tai, ko mes iš jo norėjome", — 
teigė Prancūzijos komandos treneris 
Raymond Domenech'as, nors šiaip 
jis, sugrįžęs į namus, turėjo teisintis 
dėl silpnojo vadovaujamos komandos 
pasirodymo Kaune. 

Lietuvos rinktinės treneris J. 
Liubinskas pareiškė, kad tas įvartis 
buvo laukiamas, tik Lietuvos rinkti
nės vartininkas laiku nespėjo reaguo
ti. Kaip matėsi iš žaidimo eigos, lietu
viai turėjo daugiau progų įvarčiams 
pasiekti negu prancūzai, kuriuos 
Prancūzijos spauda gerokai kritikavo 
už prastą žaidimą. Jis gyrė lietuvius 
futbolininkus, kurie kai kuriais atve
jais buvo pranašesni už svečius. 

Nedaug betrūko, kad būtų pasi

kartojęs rungtynių (2006.02.06) su 
pasaulio Čempionais — italais išvyko
je scenarijus, kuomet susitikimas 
baigėsi 0:0 ir tokiu būdu italai prara
do brangius du taškus. 

Kai kas įžiūrėjo rasist ines 
intencijas 

Lietuvos ir Prancūzijos spauda 
taip pat per šias rungtynes įžiūrėjo 
rasistinių intencijų. Sugiedojus tau
tinius himnus, vienoje iš S. Dariaus 
ir S. Girėno aikštės tribūnų sporto 
mėgėjai išskleidė didžiulį plakatą su 
svečiams skir tu pasveikinimu — 
„Bienvenne en Europe" (Sveiki at
vykę į Europą) su Afrikos žemyno 
kontūrais ir Prancūzijos tautinės 
vėliavos spalvomis. 

Kadangi Prancūzijos rinktinės 
žaidėjų daugumą sudarė iš Afrikos 
šalių kilę juodaodžiai, kai kas buvo 
linkę šį įvykį vertinti kaip rasistinį 
pasityčiojimą. 

Lietuvos futbolo federacijos pre
zidentas Liutauras Varanavičius ofi
cialioje Lietuvos futbolo federacijos 
svetainėje atsiprašė prancūzų ir kvie
tė šio įvykio iniciatorius prisipažinti. 
O policija dėl incidento pradėjo iki
teisminį tyrimą. 

Tačiau, skaitant lietuvių sporto 
mėgėjų pasisakymus Lietuvos inter-
netiniuose puslapiuose, dauguma jų 
buvo tos nuomonės, jog dėl šio atsi
tikimo tikrai nereikia jaudintis, nes 
jie čia jokių rasistinių tendencijų 
neįžiūri. Kiti teigia, jog yra žinoma, 
kad Lietuvoje yra Europos centras ir 
tai galima suprasti kaip šio fakto pa
brėžimą-

JAV futbolo rinktinė įveikė Ekvadorą 3:1 
Kovo 25 d. JAV futbolo („soccer") 

rinktinė Tampos, FL stadione 31,000 
žiūrovų akivaizdoje 3:1 rezultatu 
nugalėjo Ekvadoro valstybinę ko
mandą. Visus tris įvarčius amerikie
čių naudai pelnė veteranas London Do-

novan, kuris jau pirmą žaidimo mi
nutę amerikiečius išvedė i priekį 1:0. 

Svečiai 11-ą minutę rezultatą pa
jėgė išlyginti, tačiau tas pats Dono-
van 66-ą ir 67-ą minutę rezultatą 
padidino iki 3:1. 

Sportas LIETUVOJE 
m — 

Sporto būklė - a 
valstybės 

Šalies sportininkai prašo valsty
bės atkreipti dėmesį į, jų teigimu, 
apverktiną sporto būklę šalyje. Spor
to srities atstovų prašymu pirmadie
nį Seime surengta konferencija 
„Valstybės sporto politika: problemos 
ir sprendimo būdai", kurioje bus 
diskutuojama sporto politikos klausi
mais. Konferencijos dalyviai ketina 
priimti rezoliuciją, kuria kreipiamasi 
į Vyriausybę, prašant parengti nacio
nalinę sporto politikos strategiją. 

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Vydas Gedvilas, pirmadienį brifinge 
pristatęs rengiamą konferenciją, ak
centavo, jog sąlygų sportuoti labiau
siai trūksta jaunimui. „Problemos 
yra didžiulės. Pagal sportuojančių gy
ventojų skaičių Europos Sąjungoje 
Lietuva atsilikusi, beveik pusė gyven
tojų, 48 proc. nesportuoja. Labai 
daug vaikų prastos sveikatos būklės, 
sveikų mokinių — tik 42 proc. Prasta 
sporto bazių būklė, 190 mokyklų iš 
viso neturi sporto salių ir aikštynų, 
trūksta kvalifikuotų specialistų, tre-

pverktina, būtina 
strategija 
neriai ir fizinio lavinimo mokytojai 
sensta, jauni žmonės neina dirbti, 
mažėja sporto mokyklas lankančių 
mokinių skaičius", — problemas var
dijo V Gedvilas, pats daugeli metų 
dirbęs sporto srityje, treniravęs Lie
tuvos moterų krepšinio rinktinę. 

Spaudos konferencijoje dalyvavęs 
dukart olimpinis ir pasaulio, Europos 
disko metimo čempionas Virgilijus 
Alekna pabrėžė, jog profesionalaus 
sporto būklė yra patenkinama, tačiau 
nerimą kelia tai, jog neauga jauna 
sportuojanti karta. „Aš esu iš tų spor
tininkų, kuriems lyg ir nederėtų 
skųstis esama padėtimi, nes esu ap
rūpintas visomis lėšomis ruoštis var
žyboms, bet jauni sportininkai neturi 
kur ateiti ir tobulėti. Labai garsiai 
kalbam apie vaikų užimtumą, bet 
neturim kur pakviesti vaikų užsiimi
nėti, jie taip ir lieka gatvėse. Sportas 
yra ne tik aukso medaliai", - sakė V 
Alekna, pridūręs, jog būtina keisti 
valstybės požiūrį į sportą. 

BNS 

PAŽINTIS SU LINU KLEIZA 
Prieš porą metų, kai buvome 

Lietuvoje su ASK „Lituanica" jau
niausiais krepšininkais, Prezidentū
roje krepšininkus, jų šeimas ir kelio
nės iniciatorius dr. Donatą ir Dainą 
Siliūnus sveikino LR prezidentas 
Valdas Adamkus ir patvirtino džiugią 
žinią, jog dar vienas lietuvis priimtas 
į NBA. Tai buvo Linas Kleiza. 

Pirmieji krepšininkai iš Lietuvos 
priimti į NBA buvo Šarūnas Marčiu
lionis ir „Lithuanian Lion" vadina
mas Arvydas Sabonis. Dabar jau turi
me Ilgauską, Jasikevičių, Songailą 
Kleizą, sveikstantį Andriuškevičių 
bei su „Dalias Mavericks" ir Kinijos 
komandomis besidarbuojantį olimpi
nį bronzos medalį laimėjusį Alvydą 
Pazdrazdį. Jiems visuomet nuošir
džiai linkime sėkmės, linkime teigia
mai garsinti Lietuvos vardą, linkime 
nepamiršti lietuviukų, gyvenančių 
JAV bei Lietuvoje. 

Kaune gimęs 1985 m. sausio 3 d., 
Linas Kleiza yra 6 pėdų 8 colių ūgio, 
sveria 245 svarus. Būdamas septyne
rių Lietuvoje pradėjo žaisti krepšinį. 
Kai buvo dešimties, jo tėveliai per
sikėlė į JAV o Linas su broliu pasiliko 
su seneliais, teta ir dėde. Būdamas 
šešiolikos Linas atvyko į JAV, du me
tus lankė (Montrose Christian High 
School, Maryland) gimnaziją ir gavo 
stipendiją į University of Missouri. 
Lankė du metus. Buvo pakviestas 
2005 m. į Portland komandą ir išmai
nytas i „Denver Nuggets". Linas aug
ina baltą buldogą vardu „Black", bet 
kiekvieną vasarą grįžta pas šeimą į 
Lietuvą. 

Atvykę į Čikagos „United Cen-
ter" stadioną radome Kleizą ir „Chi-
cago Bulis" Martyną Andriuškevičių 
besitreniruojančius aikštėje. Nesi
sekė abu kartu nufotografuoti, nes 
nesiderino jų mankštų programos. 
Paklausiau John Paxson, gal Mar
tynas jau žais varžybose? Tik ką grį
žęs iš Kinijos, Paxson su šypsena 
patvirtino, kad dar Martynui toli iki 
tokio žingsnio. Johny Kerr Donatui 
Tijūnėliui aiškino, kad Martynas pro
gresuoja, bet jo kamuolio metimo 
techniką reikia gerinti. Tą vakarą 
Martynas mėtė į krepšį ir bėgiojo po 
aikštę. 

Žaidžiantis puolėju, Kleiza su 
treneriu mėtė kamuolį į krepšį iš 
įvairių pozicijų. Kovo 11 d. Linas 
rungtynėse surinko 24 taškus, o kovo 

15 d. per 36 minutes ne t 29. Alvydas 
Pazdrazdis teigia, kad Linas yra fi
ziškai galingas, vis tobulėja ir tur i 
geras galimybes NBA. J a m taip pat 
padeda, kad žaidė krepšinį jau bū
damas JAV ir universitete, tad jau 
persiorentavęs į NBA sistemą. 

„United Center" stadione 22,646 
sirgaliai stebėjo varžybas , kur ias 
laimėjo Chicago „Bulis" 109:108. Sir
galiai džiūgavo, nes, kai „Bulis" su
renka 100 taškų, tu r in tys kuponą 
nemokamai gauna McDonld's „Big 
Mac"! 

„Denver Nuggets" t reneris Geor
ge Kari po pralaimėjimo beveik 
ašarojo. Paklaustas apie Liną Kleizą 
atsakė: „Take any young player in 
the NBA — consistency is important, 
to be able to contribute on a consis-
tent basis. Linas has had some great 
games for us, but still plays likę a 
young player, is inconsistent, likę 
tonight playing defensively. In the 
second half I had a lot of confidence 
in him, and he played very well" 
(Paimkite bet kurį jauną žaidėją NBA 
— nuoseklumas yra svarbu, galėji
mas pastoviai prisidėti. Linas mums 
daug padėjo, tačiau jis vis dar žaidžia 
kaip jaunas žaidėjas, j am t rūks ta 
nuoseklumo, kaip ir šiandien, jam 
žaidžiant gynyboje. Antroje žaidimo 
pusėje aš juos labai pasitikėjau ir jis 
žaidė labai gerai.) Linas žaidė 22.16 
min. ir surinko 12 taškų. 

Po varžybų Linas pasakojo, kad 
gyvenęs pas tetą ir dėdę, t rumpai lan
kęs Marčiulionio krepšinio mokyklą, 
bet nieko nežino apie „marčiulio-
niukų" keliones į JAV ar jų bendra
vimą su „lituanikiukais". Linas Klei
za patenkintas savo komanda ir tre
neriu. Jis palaiko ryšius su NBA žai
džiančiais lietuviais, be t bendrai 
Colorado ar Denver lietuvių nepažįs
ta, nežino ar jie lankosi jo varžybose. 
Juokiasi, kai paklausiau, ar prenu
meruoja kokią nors lietuvišką spau
dą: „Ar aš patriotas, a r ne? Rinkti
nėje žaidžiau, tai pasako viską!" 

Žaidimas Lietuvos rinktinėje pa
sako daug. Akivaizdu, kad ne kiek
vienas ryžtasi rizikuoti pelninga kar-
jer žaisti už Lietuvą, kur savo talen
tus išvystė. Linkime Linui ir toliau 
likti patriotu, būti pavyzdžiu lietuvių 
vaikams ir, kad Lietuvos vaikai pa
justų jo širdies šilumą. 

I n d r ė T i j ū n ė l i e n ė 

Priekyje Linas Kleiza po rungtynių, „Denver Nuggets" pralaimėjus prieš 
,,Chicago Bulis". Indrės Tijūnėiienės nuotr. 
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Įvairios sporto žinios Stuburo ir skausmo ligos 

KNYGA APIE SVARSČIŲ 
KILNOJIMĄ 

Neseniai Lietuvoje buvo išleista 
įdomi knyga-vadovėlis: „Svarsčių 
kilnojimo metodika". Tai pirmasis 
tokio pobūdžio leidinys tėvynėje. 
Šiuo metu ši sunkiosios atletikos rū
šis yra populiari ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje. Ją kultivuoja 
įvairių organizacijų, įstaigų, gamyk
lų, karinių pajėgu, kolegijų, vidurinių 
mokyklų ir aukštųjų mokyklų jauni
mas bei vyresnio amžiaus svarsčių 
kilnojimo mėgėjai. 

wm 

SVARSČIŲ 
KILNOJIMO 
TRENIRUOČIŲ 
METODIKA 

Norintys išmokti šio sporto, nau
joje knygoje ras daug informacijos ir 
įvairių patarimų. Knygos autoriai — 
keturi šios šakos žinovai: Remigijus 
Naužemys, Rimantas Turskis, Jonas 
Jankauskas ir Algirdas Šulinskas. 
Pagrindinis jos autorius, pažįstamas 
JAV lietuviams, Socialinių mokslų 
daktaras, Vilniaus universiteto svei
katos ir sporto centro docentas R. 
Naužemys yra šios knygos-vadovėlio 
sumanytojas, autorių grupės vado
vas. Jis yra dziudo ir sambo imtynių 
sporto meistras, įvairaus rango 
varžybų, turnyrų, čempionatų nuga
lėtojas ir prizininkas, ilgametis Vil
niaus universiteto dziudo ir sambo 
rinktinių vyr. treneris bei įvairių 
knygų sporto tema autorius. 

Beje, du kartus ilgesnį laiką 

praleidęs JAV, R. Naužemys parašė ir 
išleido stambią, gausiai iliustruotą 
knygą apie Beverly Shores, Indiana 
lietuvius („Beverly Shores lietuviai 
prie Mičigano", 2005, Vilnius, 323 
psl.). 

„Svarsčių kilnojimo treniruočių 
metodika" irgi gana stambi: 243 pus
lapių, kietais viršeliais, su santrauka 
anglų kalba. Yra suminėta daugiau 
kaip 100 leidinių įvairiomis kalbo
mis, kuriais naudotasi rengiant šią 
knygą. 

Taip pat įdėti aprašymai (su nuo
traukomis) apie svarbiausius knygos 
rėmėjus: Joną Jurkų, Ričardą Kri-
nickį, Edvardą Šulaitį, Rimantą 
Bagdoną, Arūną Stankevičių (visi gy
vena Lietuvoje, išskyrus Edvardą 
Šulaitį, įsikūrusį JAV ir čia beveik 60 
m. dirbantį žurnalistinį darbą, daly
vaujantį organizacinėje sporto veik
loje). 

Knygą redagavo Angelė Našliū-
nienė, santrauką į anglų kalbą iš
vertė Antanas Kundrotas, viršelio 
dailininkas — Gediminas Markaus
kas, maketavo Giedrė Jovaišienė. 
Išleido ir spausdino „Standartų 
spaustuvė" Vilniuje. 

Kaip rašoma metrikoje, ši knyga-
vadovėlis rekomenduojama trene
riams, sporto instruktoriams, kūno 
kultūros ir sporto specialistams, pe
dagogams bei visiems svarsčių kilno
jimo sporto mėgėjams. 

Knygoje-vadovėlyje apibendrin
tai ir nuosekliai pateikiamos svarsčių 
kilnojimo treniruotės teorijos ir di
daktikos žinios, daug vietos skiriama 
moksliškai pagrįstai teorinei ir prak
tinei sportinio rengimo, planavimo ir 
kontrolės sistemai. Tai ir yra pagrin
dinis jos tikslas. 

Šis leidinys yra rekomenduotas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos Aukštųjų mo
kyklų bendrųjų vadovėlių leidybos 
komisijos. Sužinota, kad ją planuoja
ma išversti i anglų kalbą ir išleisti 
JAV, nes čia šios srities literatūros 
trūksta. 

Edvardas Šulaitis 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

vvork in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Si, 

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

GREIT PARDUODA 
Jraj——. First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TtRfil DAUAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EJk Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽNAS, MO, S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sto. 5 h-6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angBkai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9300 

Iki Beijing olimpinių žaidynių. 
500 dienų 

Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) prezidentas Artūras 
Poviliūnas tikisi, kad į 2008 metų 
Beijing vasaros olimpines žaidynes 
vyksianti šalies rinktinė bus ne ma
žesnė nei Sidnėjaus ir Atėnų olimpi
nėse žaidynėse dalyvavusi koman
da. 

Antradienį, likus 500 dienų iki 
Beijing olimpinių žaidynių, LTOK 
prezidentas dukart olimpiniam čem
pionui disko metikui Virgilijui Alek
nai įteikė Lietuvos olimpinės rink
tinės nario ženklelį. 

„Iki Pekino olimpinių žaidynių 
liko 500 dienų. Daugelio sportininkų 
širdys jau ima plakti dažniau, - teigė 
V. Alekna, trečiadienį išvykstantis 
treniruotis į Kanarų salas. - Manau, 
kad Lietuvos rinktinė bus pajėgi 
Pekine iškovoti ne vieną medalį. Pats 
stengsiuosi pradžiuginti sporto ger
bėjus dar vieneriose žaidynėse". 

„Skirsime labai didelį dėmesį 
mūsų komandos pasirengimui olim
pinėms žaidynėms. Tai labai svarbu. 
Kviečiu nacionalinį olimpinį komi
tetą bei Kūno kultūros ir sporto de
partamentą aktyviai bendradarbiauti 
su šalies Vyriausybe, - sakė renginyje 
dalyvavęs ministras pirmininkas 

Gediminas Kirkilas. - Turim sutelkti 
visas jėgas pasirengimui ir turim 
įrodyti, kad Lietuva išlieka sporto 
valstybe". 

A. Poviliūnas ministrui pirmi
ninkui įteikė Lietuvos olimpinės 
rinktinės kaklaraištį. 

Kinijos Liaudies Respublikos 
ambasadorė Lietuvoje Yang Xiuping 
sakė, kad Lietuvos populiarumas 
Kinijoje labai išaugo, kai šios šalies 
krepšinio rinktrnės treneriu tapo 
Jonas Kazlauskas. Anot ambasa
dorės, būtent per jį daugelis kinų ir 
sužinojo apie Lietuvą. 

„Bijau, kad jums nepavyks iško
voti daugiau medalių už Kinijos spor
tininkus", - savo pasisakymo pabai
goje pajuokavo Y. Xiuping. 

,,Audimo" atstovai pristatė šiuo 
metu kuriamą Lietuvos olimpinės 
rinktinės sportinę aprangą. 

LTOK būstinėje vykusiame ren
ginyje dalyvavo ir Sidnėjaus olim
pinių žaidynių čempionė šaulė Daina 
Gudzinevičiūtė bei du penkiakovi-
ninkai - Atėnų olimpinių žaidynių 
vicečempionas Andrejus Zadnep-
rovskis bei pasaulio čempionas Ed
vinas Krungolcas. 

ELTA 

Visos prizinės vietos - „Sūkurio" šokėjams 
Vilniuje, „Siemens" arenoje, vy

kusiame Lietuvos klasikinių spor
tinių šokių čempionate visas prizines 
vietas užėmė Kauno „Sūkurio" 
poros. 

Nugalėtojų titulą apgynė Arūnas 
Bižokas ir Edita Daniūtė. Antrąją 
vietą užėmė Donatas Vėželis ir Lina 
Chatkevičiūtė, trečiąją - Denisas 
Kutepovas ir Aistė Stragytė. 

Jaunimo grupėje geriausiai 
pasirodė Eimantas Kalinauskas ir 
Veronika Golodneva („Sūkurys"). 
Sidabras atiteko Evaldui Sodeikai ir 
Viktorijai Kunauskaitei (Kauno 
„Kaspinas"), o bronza - Edvardui 
Račiui ir Jekaterinai Plikosovai 
(Klaipėdos „Žuvėdra"). 

ELTA 

S k e l b i m ų s k y r i a u s 
tat . 1-7T3-5S5-9SOO 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 2 5 f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
' •" (773) 847-7747 

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

tgoiiii *mi*6 
LENOER 

http://www.illinoispain.com
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JAUNOSIOS PIANISTĖS DOVANA LIETUVOS VAIKAMS 
Atkelta iš 1 psl. 

Pianistė gimė Vilniuje. Baigusi 
Nacionalinę M. K. Čiurlionio gimna
ziją (mok. M. Lapėnaitės kk), 1998 m. 
įstojo į Lietuvos muz. akademiją 
(prof. Petro Geniušo klasė), kurią 
baigė įgydama bakalauro diplomą. 
Paskatinta Lietuvos valstybine S. 
Karoso fondo stipendija, nuo 2003 m. 
pianistė studijuoja Frankfurto prie 
Maino aukštojoje muzikos ir vaizduo
jamųjų menų mokykloje pas prof. Lev 
Natochenny. 

Šiuo metu su savo vyru auginan
ti sūnelį Luką Benediktą, G. Gylytė 
užjaučia nepriteklių išgyvenančius 
Lietuvos mažylius ir savo koncertu, 
kuris įvyko vasario 17 d. Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, Lemonte, pri
sidėjo prie „Saulutės" vaikų globos 
būrelio labdaringos veiklos. 

Koncertas, pavadintas „Muziki
niai kontrastai", iš tiesų pradžiugino 
savo įvairove. Vienoje programoje 
skambinami tokie skirtingi kompozi
toriai kaip M. K. Čiurlionis, J. Haydn, 
R. Schumann ir S. Rachmaninov — 
atgyja ir naujai suskamba tarpusavio 
dermėje. 

Koncertą Gylytė pradėjo M. K 
Čiurlionio kūriniu „Du preliudai 
viena tema". Kaip ir būdinga mūsų 
nemirtingam dainiui, girdėjome ilge
sio ir susimąstymo kupinas intonaci
jas. Gabrielė jautriai, bet tvirtai vedė 
muzikinę mintį, išgaudama naujus ir 
atgijusius sąskambius. Tarytum kal
bino lietuvio sielos slapčiausius jaus
mus, švelniai lietė ir stiprino giliau
sias vidines stygas. Mūsų tautos 
didžiojo XIX a. kompozitoriaus muzi
ka nuskambėjo labai šiuolaikiškai, 
pakerėdama išieškota garsų intonaci
ja. Jau pirmais koncerto garsais (kon
certo pradžioje) pianistė stebino 
nenuilstama minties intencija bei 
garso spalva. Abu preliudai buvo pa
skambinti tartum vienu atsikvėpi
mu. 

Visiškai kitaip skambėjo J. 
Haydn Sonata Es-dur. Po susimąsčiu-
sio M. K. Čiurlionio dar labiau iš
ryškėjo optimizmas ir žaismingumas. 
Pianistė parodė nepriekaištingą tech
niką (ypač pirmoje sonatos dalyje), 
perteikdama gyvybingą ir skaidrų 
muzikos charakterį. Galėjai klausytis 
ir leisti būti vedamas Gabrielės valin
go ir techniškai gilaus muzikinio 
išpildymo. Muzikė vertė susimąstyti 
apie šio racionalaus pasaulio paviršu
tiniškumą ir apie menininkus, lei
džiančius „sustoti" ir „užlopyti" gy
venimo padarytas žaizdas. Haydn 
muzikai būdingas „tėviškas rūpes-

Nuotraukoje iš kairės: Vladė Siliūnienė. Raminta Marchert ienė. Raminta Černiūtė. Indrė Tijūnėlienė, pianistės 
vyras Oliveris Hein. Gabrielė Gy!yte-Hein. straipsnio autore Jūrate Lukminiene ir Ramune Račkauskiene po lab
daros koncerto. 

tingumas" ir žaismas (lengvumas) 
leido su pasitikėjimu priimti šią 
akimirką, nes Gabrielės rankomis 
kalbėjo amžina išmintis — perteikta 
nuostabaus garso ir technikos. Ne
kilo jokia kritiška mintis ar nepa
sitenkinimas (taip dažnai pasitaikąs). 
Tiesiog džiaugsmingas atsidavimas 
šiai nuostabiai muzikai (norisi pasa
kyti: „Ačiū tau, jaunoji menininke, iš 
Lietuvos). 

Adagio dalyje buvo girdimi min
ties „prieštaravimai" — priešpastaty
mai. Žavėjo ir maloniai veikė bose 
pasiekta garso giluma. 

Finale vėl išryškėjo būties švie
sumo tema — juk ne tragizmas valdo 
pasaulį, — tikras gyvenimas yra žai
dime. Nuostabiai skaidriai atlikta J. 
Haydn sonata paliko tarytum auksi
nes saulės dulkes kiekvieno klausyto
jo širdyje. 

Trečias kūrinys R. Schumann 
„Vienos karnavalas" — tai vienas iš 
populiaresnių „techniškų" kūrinių, 
parašytų fortepijonui. Čia jėgą ir 
pirštų techniką keitė paprastumas ir 
jautei gilią pagarbą bei nuolankumą 
muzikinei kompozitoriaus minčiai. 
Su nepaprasta autentiško įsitikinimo 
jėga skambėjo kūrinys, lengvai išgro
tų pasažų, greitų ir gilių akordų tech
nikos dėka, Gabrielė puikiai pateikė 
charakteringą Schumann spalvą. Ma

lonu buvo klausytis ir tuo pačiu 
žavėjo talentingos pianistės jau
natviškas veržlumas, perteikiamas 
aukštų techninio išpildymo (grojimo) 
galimybių. 

Galėjai gėrėtis vokiškai mokyklai 
būdinga tikslumo ir garso ieškojimo 
kokybe, kas ir sudarė skambinimo 
vientisumą bei pasitikėjimą. Tikras 
atlikimo atsidavimas per sodrius akor
dus vedė ir neleido nukrypti nuo 
muzikinės minties. Finale — oktavų 
technika kaire ranka ir siautulingi 
arpedžio — dešine — buvo atlikti su 
nuostabiu tikslumu bei intonacija. 
Atlikimo intensyvumas nepaliko žiū
rovui laiko (vietos) nė kvėptelėti ir 
finaliniai akordai galiausiai suskam
bėjo kaip galingi varpo dūžiai. 

S. Rachmaninov „Etiudas-pa-
veikslas" tęsė R. Schumann techniš
ką romantizmą, tik mintis perteikia
ma atviresnių ir aiškesnių spalvų 
sąskambiais. 

Čia jautėsi jėga akorduose bei 
pasažų greitis, bet štai spalvos, po 
dramatinių tonų, nuskaidrėjo ir atsi
dūrėme grožio ir harmonijos saloje. 
Žavėjo kompozitoriaus ir atlikėjos 
bendra kūryba, išraiška... Tai sudarė 
paveikslo spalvingumą. Vis dėlto man 
kūrinys skambėjo daugiau kaip etiu
das: nepaprastai intensyvi akordų 
technika, pakaitomis su boso linija, 
tiesiog gniaužė žadą, paliko žiūrovą 
nuščiuvusį ir pakerėtą iš nuosta
bos. 

Koncerto pabaigai atlikta S. 
Rachmaninov Sonata Nr. 2 Op. 36 
gerai atitiko ir tęsė M. K. Čiurlionio 
pradėtą mintį, tarytum, įrėmino ją ir 
užbaigė. S. Rachmaninov kūrinys — 
galingas, pradžioje perteiktas su mei
le kiekvienam garseliui, greitai pe
reina į ramią liaudies melodiją, kuri 
atliekama su tokia pat svarba — 
spalvingai ir išraiškingai, kaip ir dra

matinė pradžia. Nuostabus S. Rach
maninov muzikai būdingas dinamiz
mas suskamba kaip galingas „šauk
lys" — taip Gabrielė su didžiule jėga 
(galima sakyti vyriškai) atlieka dra
matinius akordus. 

Žavėjo jaunos meistrės muzikinis 
supratimas ir dvasinis kuklumas — 
tai nebuvo tiktai savęs demonstravi
mo vakaras. Kiekvieno kompozito
riaus kūrinys buvo atliktas su giliau
siu autentiškumo pojūčiu ir sąžinin
gu įsiklausymu. Nuostabiai intonuo
tos ilgos ir aukštos natos. Su meile 
paskambinta antroji dalis, turinti 
džiazo muzikai būdingų romantinių 
atspalvių, vedė į jausmų išraišką ir 
suvokimą. Nuostabi autentiškos gilu
mos dovana švietė savo šviesa ir nie
kam netrūko žodinio muzikos pa
aiškinimo. Jaunosios menininkės at
liekama muzika suteikė galimybę su 
nuostaba įsiklausyti į save patį. Ir 
paskutinioji sonatos dalis („Listesso 
tempo") — davė valią tikram jausmų 
siautėjimui. Grojimo technika „ver
žėsi" per fortepijono kraštus, tartum 
provokuodama — kaip toli dar gali
ma nueiti? Muzika tarytum kalbėjo 
— „Žmogau, tau nėra ribų"... Vėl 
skambantys akordai ir vėl. Skrieja 
technikos pasažų lietus. Energingas 
raginimas ir veržlumas akordų siau
tėjimas su pasažais, rodos, sakė, kad 
nėra ribų S. Rachmaninov muziki
niam techniniam mėgavimuisi. Ačiū 
jaunajai pianistei, ir mes gavom tą 
„gūsį" jėgos ir vėjo... 

Apibendrinant galiu pasakyti, 
kad visa koncerto kūrinių inter
pretacija žavėjo vidine tiesos jėga. Ir 
šiame racionalizmo laikmetyje tokie 
išaukštinti emocijų proveržiai yra 
tikra ir reikalinga atgaiva. Ačiū 
visiems rengėjams, o ypač Gabrielei 
Gylytei už tokį puikų ir įsimintiną 
koncertą. 

Lietuvos vaikų globos būrelis „ SAULUTĖ" 

Kun. Antanas Saulaltls, SJ Ir pianistė Gabrielė Gylytė-Hein. 
Laimos Aponavidienės nuotraukos L 

^miįį&Lj remia našlaičius, beglobius ir invalidus vaikus, 
»>5'M /^s daugiavaikes šeimas bei studentus Lietuvoje. 

? Q f \ ^ ' Aukos nurašomos nuo mokesčiu. 

414 Freehauf St„ Lemont, IL 60439. Tel. (630) 243-7275 J 
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SENĄ ALBUMĄ ATVERTUS... r 
ALBERTAS KANAIT1S 

Senas, odiniu viršeliu albumas. 
Vartau, žiūriu ir lyg ekrane atgyja 
praeities gyvenimo trupiniai, prabėgę 
metai... 

Pirmame puslapyje mano pra
džios mokykla, ketvirto skyriaus mo
kiniai, jauni vaikiški veidai, mokyto
jai — paskutinė diena. Kitais metais 
jau gimnazistai, „dideli" vyrai, mo
kam skaityti, rašyti. Atsisveikinam. 
Vasaros atostogos. Grįžtu namo. Di
delis kiemas, ratu apstatyti namai, 
kiemo viduryje sinagoga, beveik vis
kas žydų apgyvendinta. Prieš sina
gogą mažas butas su kepykla rūsyje. 
Tėvas kepėjas. Keli darbininkai, mo
tina, tėvas maišo miltus, kepa duoną, 
dieną ir naktį, rytdienai. Klientai jau 
iš ankstyvo ryto laukia eilėje. 

Kitame puslapyje mūsų butas: 
ilgas, lyg vagono kambarys, kur vie
name gale kėdės, mažas staliukas, dvi 
lovos, kitame — malkomis kūrenama 
krosnis virimui ir šildymui, dvi spin
telės maistui ir virtuvės indams, ir 
dar daugiau kėdžių... Palubėje lan
gas, kur voras ilsisi voratinklyje, kur 
kartais patrina savo šonus ir laukia 
aukos. 

Kalbu „jidiš", turiu jau daug 
draugų, lankau žydų šeimas. Rabinas 
mane myli ir leidžia aplankyti sina
gogą;-

Žiemą nedaug yra ką veikti, kar
tais „velniukas" įsibrauna į galvą ir... 
su šlapiom pirštinėm „papuošiu" si
nagogos sienas kryžium, kas sukelia 
baisų triukšmą. Kas nukenčia — tė
vas. Turiu nuplauti sinagogos sie
nas, atsiprašyti rabino, vėl būti „ge
ru" vaiku. 

Vietiniai žydai man atleidžia, 
supranta „velniuko" išdaigas. 

Netrukus šv. Kalėdos. Laukiu 
Kalėdų senelio, noriu traukinuko, 
noriu žaislų, visko noriu... Kūčios — 
nenoriu dar miegoti. Kampe, netoli 
mano lovos, maža Kalėdų eglutė, 
papuošta blizgučiais. Uždegam žva
kutes. O, kaip gražu! Vėlu, motina 
guldo mane į lovą, bet dar nenoriu 
miegoti. Akys merkiasi ir vis dar 
galvoju apie traukinuką, apie... Už
miegu. Pabundu. Langas palubėj už
pustytas ir voras vis dar kampe lau
kia. Kambary šilta. Krosnelėj dega 
malkos ir matau, kaip į kaminą ver
žiasi žiežirbos. Vėjas švilpia kamine, 
sninga. Žiūriu ir matau po eglute Ka
lėdų senelio dovaną. Ar tai bus trau-
kinukas? Šoku iš lovos, griebiu dova
ną, plėšau popierių, rankos dreba. 
Šiltos vilnonės kojinės, megztukas ir 
nauji batai... 

Ateina mama ir atneša naują 
paketuką, kurį Kalėdų senelis paliko 
kepykloje, nes negalėjo pro kepyklos 
kaminą su dideliu maišu padėti po 
eglute. Įėjimo durys buvo uždarytos, 
neturėjo rakto. Mėgino pro kaminą ir 
užkliuvo. Tėvas ir motina įtraukė jį 
kepyklon. Pakete - traukinukas! Sau
kiu, krykštauju laimingas. Bėgu laip

tais žemyn į kepyklą, noriu tėvui pa
rodyti traukinuką. Bėgu, nešu trau
kinuką. Įėjimo durys praviros, švilpia 
vėjas, pučia sniegą vidun. Kojos susi
pina, riedu laiptais. Verkiu, skauda 
nugara, rankas, galvą ir... trauki
nukas, išsibarstęs ant kepyklos grin-
dų. 

Savaitė kaip guliu lovoj ne tik 
nuo kritimo — plaučių uždegimas. 
Daktaro diagnozė rimta, pavojus 
komplikacijoms. Temperatūra 40 
laipsnių. 

Kliedžiu: ožkos ant lubų, katinai 
v 

skraido, slibinai... Šaltis krato, pra
kaituoju ir staiga be sąmonės... 

Vaistai, kompresai su garstyčio
mis, daktaro patarimai, ir pamažu 
laimiu kovą. Pavasaris. Kieme tirpsta 
sniegas, vanduo bėga upeliais ir kai 
kur matyti žolė. Netoli lovos šei
mininkas mums įdeda langą ir taip 
pat prie pastato prijungia naują kam
barį. Du kambariai — prabanga. Už 
naujo lango didelis sodas su sprogs
tančiais medžių lapeliais, tyru oru ir 
pražydusių gėlių kvapu. Kitame kam
baryje du langai, daug šviesos, dau
giau vietos. Pagalvok — du kam
bariai... 

Tėvas suserga — širdis. Motina 
perima kepyklos darbą, nors jai 
reikia poilsio. Mūsų kepykla įgauna 
gerą vardą ir taip pamažu judam 
pirmyn. Po ilgo poilsio tėvas ir vėl 
prie darbo. Sunkiai krapštomės, 
einam į priekį. Gyvenimas sunkus, 
išlaidų daug. 

Laikas bėga, tėvo sapnas — 
nuosavi namai. 

Ir vėl liga — antras plaučių už
degimas. Praradau svorio, nenoriu 
valgyti, žaisti. Daktaras pataria, kai 
bus šiltesnis oras, praleisti bent sa
vaitę Palangoj, kur saulė, jūros oras, 
druska padės mano sveikatai. 

Palanga. Geras šeimos draugas, 
žydas, važiuojam kartu, bus mano 
prižiūrėtojas. Kopos, poilsis, plaukio
jimas, geras maistas, karšti saulės 
spinduliai... Naktį sėdim prie jūros, 
apšviesti mėnulio, kuris beria savo 
šviesą ant vandens ir atrodo ilsisi ant 
mažų debesėlių. Nuotrauka išblukusi 
— seni laikai. Tiek daug romantikos, 
grožio. Rašau reportažą: „Palanga 
pro objektyvą". Laikraštis nespausdi
na. Atsakymas: „Gimnazistas negali 
rašyti reportažų be gimnazijos direk
toriaus leidimo". Vėl įklimpstu į 
sunkenybes. 

Šaukia direktorius, labai griež
tas, bet malonus žmogus, pokalbiui. 
Būsiu nubaustas? Nuostabu. Gaunu 
pasiūlymą bendradarbiauti naujoje 
vaikų knygoje. Patiko direktoriui 
reportažas, bet esu per jaunas juos 
rašyti. 

Paskutinis puslapis, paskutinė 
nuotrauka — dviejų aukštų mūriniai 
namai. Tėvo sapnas po daugelio metų 
išsipildė — nuosavi namai, didelė 
kepykla, daug gyvenamų kambarių... 

Užverčiu albumą, grįžtu į da
bartį. 

Oft 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 A M banga iš WCEV s to t ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

. A t A 
SESUO M. JOANETTA. 

JUSKAUSKAS, SSC 
v 

Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. kovo 26 d. Sv. Kazimiero 
seselių motiniškame name, 2601 W Marąuette Rd., Chicago, IL, 
sulaukusi 92 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Sv. Kazimiero parapijos Philadelphia, 
Pennsylvania. Vienuolyne išgyveno 68 metus. 

v 

Nuliūdę liko: Sv. Kazimiero seserys; sesutė Frances Boguski, 
gyvenanti Havertown, PA; jos anūkai Thomas Boguski, Robert 
Boguski su šeima, Leonard Justin ir šeima bei kiti giminės ir 
artimieji. 

Velionė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 2 d. nuo 1 v. p.p. iki 
7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL. 
Mišparai už mirusius pirmadienį, 7 v.v. 

v 

Laidotuvių šv. Mišios vyks antradienį, balandžio 3 d. 10 v.r. Sv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo M. 
Joanetta bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei 
pasimelsti už seselės sielą. 

Sv. Kazimiero seserys ir artimeji 

Laidot. direkt. David Gaidas 

v — 
A t A 

ALDONA LESEVICIUTE 
Mirė 2007 m. kovo 27 d. 5 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje. Amerikoje 

išgyveno 57 metus. 
Nuliūdę liko: sesuo Irmina Lesevičiūtė, draugai ir giminės 

Lietuvoje. 
Priklausė: Liet. Dukterų draugijai, Seselių rėmėjams 

Putnam, CT ir lietuviams Skautams. 
A.a. Aldona pašarvota penktadienį, kovo 30 d. nuo 3 v. p. p. 

iki 8 v. v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. (kam
pas 87th St. ir Richmond St.), Evergreen Park. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 31 d. 9:30 vai. ryto Brady 
v 

Gili laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė 
bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti sesuo 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ALDONAI ŠALNAITEI 

RUNKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, giliai liūdintį brolį dr. JONĄ ŠALNĄ su 
žmona JANINA bei jų šeimą nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir dalinamės jų liūdesiu. 

Marija Remienė 
Stasė Semėnienė 

Prenumeruokime Ir skai tykime 
„DRAUGĄ"! 

vinMnv.draugas.or0 

http://www.wcev1450.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://vinMnv.draugas.or0
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APYLINKĖSE 

• K o v o 31 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont atidaro
ma Zitos Sodeikienės paroda „Pra
eitis įausta į dabartį". Paroda veiks 
iki balandžio 31 d. Maloniai kviečia
me atvykti į parodos atidarymą. 

• B a l a n d ž i o 1 d., Verbų sekma
dienį, po 10:30 vai. r. šv. Mišių jėzuitų 
koplyčioje visi kviečiami į Jaunimo 
centro kavinę. Moterų klubo geriau
sios šeimininkės ruošia" tradicinius 
priešvelykinius pusryčius. Bus gau
sus pasirinkimas skanių maisto pa
tiekalų, meniškai išmargintų margu
čių. Visi laukiami. Apsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą. 

• V e r b ų sekmadieni , balandžio 1 
d.,* 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
valdyba. 

• B a l a n d ž i o 1 dieną, sekmadieni, 
1 vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje dailininkės Virginija Morrison 
ir Rasa Ibianskienė mokys daryti ver
bas. Atsineškite žirkles, džiovintų 
augalų ir gėlių, kurių galima įsigyti 
tokiose parduotuvėse kaip „Hobby 
Lobby". Pamokos dalyviai gaus medi
nę lazdelę, kuri yra verbos pagrindas 
ir keletą džiovintų augalų. Pamokos 
kaina suaugusiems — 15 dol., vai
kams — 8 dol. Dviejų ar daugiau as
menų šeimoms bus daromos nuolai
dos. Detalesnė informacija ir regist
racija telefonu: 773-582-6500. 

• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejaus Knygos mylėtojų klubas šeš
tadienį, balandžio 7 d., 6 vai. v. kvie
čia visus, kas domisi lietuvių literatū
ra, pasiklausyti Ilinojaus universiteto 
Čikagoje dėstytojo Giedriaus Židonio 
pasakojimo apie žymų lietuvių egzo
do rašytoją Eduardą Cinzą (tikroji 
pavardė Ciužas). Plačiau bus kalba
ma apie romaną „Raudonojo arklio 
vasara". Paskaita bus iliustruojama 
vaizdine medžiaga. Kviečiame atvyk
ti pusvalandį prieš paskaitą, 5:30 vai. 
v., susipažinti, pabendrauti prie ka
vos puodelio. Įėjimas nemokamas. 
Pasinaudokite proga ir apžiūrėkite 
muziejaus ekspozicijas, apsilankykite 
parduotuvėje, įsigykite knygų po 1 
dol.! Muziejaus adresas: 6500 S. Pu-
laski Road, Chicago, IL 60629. Tel. 

pasiteiravimui: 773 - 582 - 6500. 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, vyks IV JAV lie
tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at
likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės,) nuo 4 
metų iki 28 metų amžiaus. Visi 
atlikėjai paruošia 2 kūrinius, kurių 
vienas — lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. Dau
giau informacijos tel. 630-620-9904 
(palikti žinutę); 708-691-9114 (inst
rumentalistams); 708-691-7098 (vo
kalistams). Festivalio rėmėjai: tėvai 
jėzuitai, laikraštis „Bičiulystė", Ame
rikos lietuvių televizija. 

• J ū r ų šaulių kuopos „Klaipėda , , 

metinis narių susirinkimas vyks ba
landžio 15 d., 11:30 vai. r. Šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose (Įėji
mas nuo bažnyčios). Susirinkime vi
sų kuopos narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — pabendravimas. 

• S v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į dvigubą parapijos jubiliejų: 80 metų 
nuo parapijos įsteigimo ir 50 metų 
nuo bažnyčios pastatymo. 10:30 vai. 
r. — iškilmingos šv. Mišios Svč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. 
— akademija, meninė programa ir 
pietūs Hilton viešbutyje (93rd Street 
ir Cicero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, 
IL). Pakvietimus galite gauti Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
raštinėje (6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL). Tel. pasiteiravimui: 
773-776-4600. 

•Tėvelių dėmesiui. Balandžio 28 
d., šeštadienį nuo 9 vai. r. Čikagos litua
nistinėje mokykloje vyks mokinių 
registracija 2007-2008 mokslo me
tams. Kviečiame tėvelius laiku užre
gistruoti savo vaikus į lituanistinę 
mokyklą. 

IŠARTIIRTOLI* 

•Kovo 10 d. Los Angeles teatras 
„Sezonų Pauzės" visus kviečia į pre
mjerą. Alekso Mickaus inscenizacija 
„Don Kichotas — begalybės nešėjas" 
pagal Miguel De Cervantes „Išmonin
gasis Don Kichotas Lamančietis"— ko
medija. Visus Los Angeles (ir ne tik juos) 
tautiečius kviečiame atvykti į Šv. Ka
zimiero bažnyčios salę, 3855 Evans 
Street, LA, CA 90027 balandžio 20 d. 
(penktadienį) ir 21 d. (šeštadienį) 
19:30 vai. v. bei balandžio 22 d. (sek
madienį) 12:30 vai. p.p. pasidžiaugti 
spektaklyje atliekamais šokiais, dai
navimu ir netikėtais pokštais. 

• Birutė Čypas, gyv. Rochester, NY, ne tik pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar vieniems metams, bet kartu atsiuntė 80 dol. auką. 
Džiaugiamės ją turėdami tarp savo skaitytojų ir dėkojame už auką. 

•Lionginas Pliura, Racine WI, parėmė „Draugo" leidybą 80 dol. 
auka. Labai ačiū. 

Rasa Trečiokiene suorganizavo Įdomia nuotraukų parodėle . Ma i 
ronio mokyklos 4 skyriaus mokiniai sunešė savo. tėvel ių ar senelių 
nuotraukas, darytas Lietuvoje. ŠĮ projektą, pasiūlė mokyto ja Rasa 
McCarthy. kur i atneštas nuotraukas padidino. Parodėlė vyko Pasaulio 
lietuvių centro (Lemont) Bočių menėje. Kiekvienas mokinys apie a t 
neštą nuotrauka turėjo papasakoti atėjusiems tos parodėlės pasi
žiūrėti . Visi parodėles dalyviai buvo premi juot i . 

Nuotraukoje (is* kairės): parodos organizatorės: Rasa Trečio
kienė, Rasa McCarthy, mokytoja Loreta Lagūna vičienė Ir Audra Dau-
Henė. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

(2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027) 

Pamaldos vyks: 
Balandžio 5 d., Didysis ketvirtadienis 
9 vai. r. — šv. Mišios ir komunija (anglų kalba) 
7:30 vai. v. — Koncelebruotinės lietuviškos šv. Mišios. Procesija ir Adoracija 

Balandžio 6 d., Didysis penktadienis 
7:30 vai. v. — Kristaus kančios ir mirties minėjimas. Komunija, Kryžiaus 
pagarbinimas ir procesija 

Balandžio 7 d., Didysis šeštadienis 
5 vai. p.p. — Ugnies, Velykinės žvakės, Krikšto vandens šventinimas, 
Krikšto įžadų atnaujinimas, Visų šventųjų litanija. 
6 vai. v. — Vigilijos šv. Mišios 

Balandžio 8 d. — Velykos. 
6 vai. r. — Prisikėlimo apeigos, Procesija ir šv. Mišios 
8 vai. r. — šv. Mišios (anglų kalba) 
9 vai. r. —šv. Mišios (anglų kalba) 
10:30 vai. r. — Suma (lietuvių kalba) 
12:30 vai. p.p. — 9 vai. r. — šv. Mišios (anglų kalba) 

Pastaba: Išpažinčių bus klausoma Didįjį šeštadienį nuo 3 vai. p.p.iki 6 vai. 
p.p. Tel. pasiteiravimui: 323-664-4660; 323-394-3409. 

Skaitytojai aukoja „Draugui 55 

Mūsų dosnieji skaitytojai visuo
met atranda progų paremti „Drau
go" leidybą. J ų aukos yra gyvybės 
kraujas, kurio pagalba „Draugas" 
išsilaiko ir klesti. Esame nuošir
džiai dėkingi visiems, atsiuntusiems 
auką, ypač šiems asmenimis, pa
aukojusiems „Draugui" po 50 dol.: 

Tony Dameika, Rockford, IL; 
Vytas Saulis, Hinsdale, IL; 
Ben Dunda, Cicero, IL; 
Vytautas Girnius, Greenacres, FL; 
Elona Vaišnys, North Haven, CT; 
Kurt Vėlius, Lemont, IL; 
Stasė Riškienė, Plainfield, IL; 

Antanas Drazdys, Marr iots-
ville, MD; 

Genovaitė D. Tunkunas , St. Pete 
Beach, FL; 

Ona Motiejūnas, Prescott, AZ; 
Aušra Bulotienė, Lietuva; 
Marija Kuprys, Cicero, IL; 
Vladas Kezys, Ancaster, Canada; 
Stanislova Gr i t ėnas , Melrose 

Park, IL; 
Ona Simutis, Ann Arbor, MI; 
Eugenijus Vilkas, Valencia, C A; 
Regina Kazlauskas, Lemont, LL. 

Dar kartą v i s i e m s s a k o m e 
š irdingiausią ačiū! 

• Aldona Banonis iš Los Angeles, CA, padovanojo „Draugui" 80 
dol. auką. Dėkojame už paramą! 

DRAUGAS in formuoja, „DRAUGAS" f o r m u o j a ; 
„DRAUGAS": Išeivifos Ir Lietuvos Jungtis; 

Prenumeruokime i r skai tykime „DRAUGĄ"! 
M 


