
u ^ r ^ j f t ^ . a į i j 

^lilFlBMitiirfrTftff'iTrnr įriti ii ii'iiriiifįfi 

THE LIBRAR* OF CONGRESS 
EŪROPEAK READIHG ROOM 
SERIALS DIVISIOH 
WASHINGTON DC 20540-4830 

:D ADC 60 6 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 03-30-05 

PERIODICALS 
March 31, 2005 
Vol. XCVI 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
KETVIRTADIENIS - THURSDAY, KOVO - MARCH 31, 2005 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • VWVW.DRAUCAS.ORG 
Nr. 63 

Kaina 50 c. 

Šiame 
numeryje: 
Labdaros koncertas 
Putnam, CT. Velykos 
Šv. Antano parapijoje, 
Detroit, MI. Pompano 
Beach, FL, lietuvių 
veikla. 

2psl. 

Žmonijos rykštė a r 
įrankis? Šeštoji 
JBANC konferencija. 

3psl. 

Pasaulio kultūra 
Čikagoje. Menkėja 
mūsų žiniasklaida. 
Lietuvos Dukterys dar 
stipriai dirba. 

4psl. 

Lietuvoje padidėjo 
investicijų t rauka. 

5 psl. 

Debiutuos naujas 
tenoras. Giesmių ir 
dainų popietė. Pal. J. 
Matulaičio misijos 
choras talkins Lietuvių 
operai. Netrukus papūs 
„Pavasario vėjas". 

6 psl 

Sportas 
-J 

* Lietuvos k r e p š i n i o 
lygos (LKL) v i c e č e m p i o n e 
Vilniaus „Lietuvos ryto* ko
manda pirmą kartą komandos 
istorijoje pateko į ULEB taurės 
krepšinio turnyro finalą. Antra
dieni atsakomosiose pusfinalio 
rungtynėse „Lietuvos ryto" 
krepšininkai namuose 75:65 
nugalėjo pirmąją šių varžybų 
prizo savininkę Valencia „Pa
rneša" (Ispanija) komandą. An
tradienio rungtynes Vilniaus 
„Siemens" arenoje stebėjo 
11,000 žiūrovų. 

* Pa jėg iaus ia L ie tuvos 
tenis ininkė Lina Stančiūtė 
pateko į pagrindini ITF serijos 
„Taylor Infiniti" moterų teniso 
turnyro Georgia valstijoje 
(JAV) turnyrą, kurio prizų fon
dą sudaro 25,000 JAV dolerių. 
Antrajame kvalifikacinių var
žybų etape lietuvaitė 6:3, 6:0 
sutriuškino bulgarę Diman 
Krastevič bei pagrindinio tur
nyro šešioliktfinalyje žais su 
rumune Edina Gallovits. 

* Lietuvos stalo tenisi
ninkai Denisas Stankevi
čius ir Kęstutis Žeimys pate
ko į Europos stalo teniso čempi
onato vyrų dvejetų varžybų pa
grindines varžybas. Kvalifika
ciniame turnyre lietuviams be 
kovos buvo įskaityta pergalė 
prieš Olandijos duetą Frank 
Dzengenhart ir Daan Lipen. 

i Naujausios 
žinios 
1 

* Sugr iuvęs ba ldų ce
chas Kaune buvo nesaugiai 
suprojektuotas, teigia statybos 
žinovai. 

* Lietuvos kariai žvalgė 
būsima misijos vietą Goro 
provincijoje. 

* Lietuva s te igs konsula
tą Valencia. 

* Šiemet Lietuvoje įvai
kinta beveik pusšimtis vaikų. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.664 LT 
1 EUR —3.452 LT 

Z. Brzezinski: G. W. Bush žengė simbolišką žingsnį 
Maskva, kovo 30 d. 

(,,Interfax"/BNS) — Įtakingas 
Amerikos politologas Zbigniew 
Brzezinski pareiškė manąs, kad 
JAV prezidentas George W. 
Bush žengė simbolišką žingsnį 
nusprendęs suderinti vizitą į 
Maskvą gegužę su apsilankymu 
Latvijoje ir Gruzijoje. 

„G. W. Bush sprendimas pa
pildyti savo būsimo vizito į 
Maskvą programą Latvijos ir 
Gruzijos aplankymu yra labai 
simboliškas ir strategiškai svar
bus žingsnis", rašo buvęs JAV 

prezidento J immy Carter padė
jėjas nacionalinio saugumo 
klausiniais straipsnyje, išspaus
dintame laikraštyje „Vedomos-
ti". 

„Iš pradžių G. W. Bush vizi
to į Maskvą tikslas buvo daly
vauti pergalės prieš nacizmą 60-
mečio iškilmėse, — pažymi poli
tologas. — Tačiau kai kurie eu
ropiečiai, ypač tie, kurie tik ne
seniai atsikratė Maskvos kon
trolės, įžvelgė numatytame ren
ginyje potekstę — tuo pat metu 
švęsti stalinizmo pergalę". 

Todėl, Z. Brzezinski nuomo
ne, „JAV — viena iš nedaugelio 
šalių, kuri dešimtmečiais nepri
pažino Baltijos šalių įjungimo į 
SSRS sudėtį, prezidento susiti
kimas su trijų Baltijos šalių va
dovais — daug ką pasako vizito 
į Maskvą išvakarėse, net jeigu 
prezidentas G. W. Bush ir nesi
ims tiesiogiai svarstyt i šios 
problemos". 

Politologas pridūrė manąs, 
jog toks G. W. Bush žingsnis yra 
užuomina Rusijos valdžiai, kad 
būtina „per pergalės prieš hitle-

rizmą iškilmes nedviprasmiškai 
pasmerkti stal inizmą ir jo 45 
metų viešpatavimą Vidurio Eu
ropoje". 

Tuo t a rpu žinomas Ameri
kos politologas, Rusijos klausi
mų specialistas Marshal l Gold
man mano, kad JAV prezidento 
G. W. Bush ke t in imas aplankyti 
Rygą ir Tbilisį pr ieš pa t vyks
tan t į Pergalės iškilmes gali su
gadinti Maskvos ir Washington 
santykius. 

„G. W. Bush vizitas į Balti
jos šalis N u k e l t a į 5 psl. 

Pristatytas moderniausias Baltijos šalyse šilumvežis 
Vilnius, kovo 29 d. (ELTA) 

— Valstybės valdoma bendrovė 
„Lietuvos geležinkeliai", kurios 
šilumvežių parko atnaujinimą 
šiuo metu yra pristabdę teis
mai, vienam šilumvežiui mo
dernizuoti skyrė 6 mln. litų. 

Pirmojo Baltijos šalyse iš 
esmės modernizuoto šilumve
žio, kuriame sumontuota nauja 
jėgainė, atnaujinimas vyko de
vynis mėnesius. Paskaičiuota, 
kad investicijos į atnaujintąjį 
šilumvežį, kuris buvo pristaty
tas trečiadienį, atsipirks per 4 
metus. 

Šiuo metu analogiškai at
naujinami dar 6 „Lietuvos ge
ležinkelių" turimi šilumvežiai. 
Pagal sutar t is iki 2006 m. 
numatoma atnaujinti 10 šilum
vežių, o bendra projekto vertė 
siekia 60 mln. litų. 

Iš viso bendrovės pareng
tame projekte numatyta atnau
jinti 36 šilumvežius — tai kai
nuotų apie 216 mln. litų. Premjeras Algirdas orazauskas dalyvav ItAJ b l i u I L*£.k\J LJl XSi^A Mykolo Ainbrazo (ELTA) nuotr. 

Lietuvos Vyriausybė pradėjo derybas su „Jukos" 
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 

— Lietuvos Vyriausybė ir žlun
ganti Rusijos naftos bendrove 
„Jukos" trečiadienį pradėjo de
rybas dėl tolesnio Lietuvos naf
tos susivienijimo „Mažeikių 
nafta" valdymo. 

„Jukos" vasario pradžioje 
sutiko derėtis su Vyriausybe dėl 
jos pateiktų pasiūlymų Lietuvos 
valstybei perleisti „Jukos" pri
klausančią teisę įsigyti „Mažei
kių naftos" akcijų, leidžiant 9.72 

proc. įmonės akcijų emisiją, pra
nešė Ūkio ministerija. 

Vyriausybės derybų grupės 
vadovas ūkio viceministras Ne
rijus Eidukevičius sakė, jog pir
majame susitikime pasikeista 
nuomonėmis apie opiausius 
klausimus, sudarytas derybų 
grafikas, kuris leis aktyviai J u 
dėti į priekį". 

Pasak N. Eidukevičiaus, ki
tas susitikimas turėtų įvykti po 
1-2 savaičių, tačiau kiek už

truks derybos, jis neprognozavo. 
Lietuvos Vyriausybė siekia 

įsigyti beveik dar 10 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų, taip padi
dindama savo dalį iki kontro
linio paketo. 

„Jukos" valdybos pirminin
kas Steven Theede po susitiki
mų su Lietuvos valdžios parei
gūnais vasario pradžioje sakė. 
kad „Jukos" yra pasirengusi de
rėtis dėl pelningai dirbančios 
„Mažeikių naftos" valdymo. 

A. Val ionis: 
visuomenė tu r i 

ž ino t i savo 
,.didvyrius' ,n 

D. Grybauskai tė: b iudžeto deficitas ne ^ukdys 
įsivesti euro 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 
— Europos Komisijos narė Da
lia Grybauskaitė, atsakinga už 
biudžetą ir finansus, mano, kad 
Lietuvos šių metų bei planuoja
mas 2006-ųjų valstybės biudže
to deficitas, vertinant iš Briu
selio, yra pagrįstas. 

„Tie projektai yra pakan
kamai saugūs, kad Lietuva ga
lėtų įsivesti eurą. Tikrai nema
tau deficito grėsmės", Vilniuje 
sakė D. Grybauskaitė. 

Komentuodama koalicijos 
partnerių ginčus dėl būsimo
sios mokesčių reformos, ji teigė, 
kad jeigu Lietuvos Vyriausybė 
ir valdančioji koalicija sugebės 
vykdyti pagrindinius labai ge
rai įvertintos Konvergencijos 
programos principus, apie Lie
tuvą Europos Komisijoje išliks 
kuo geriausia nuomonė. 

„Šiandien Lietuva labai ge
rai priimama Briuselyje, esame 
geras pavyzdys, kuriuo remian
tis kai kurios Šalys, net senbu
vės, pradeda mažinti pelno mo
kestį. Manau, kad jeigu tokius 
tempus ir tą liberalizmo dvasią, 
kurią turėjome pastarais iais 
metais, išlaikysime, tikrai Lie
tuva bus vertinama gerai", tei
gė D. Grybauskaitė. 

Anot jos, vidiniai ginčai dėl 

Lietuvoje viešinti kaip EK atstovė Dalia Grybauskaitė susitiko su prezi
dentu Valdu Adamkumi. Mykolo Ambnoo (ELTA) nuotr 

mokesčių reformos kol kas už 
Lietuvos ribų neišėjo ir nedaro 
Lietuvos įvaizdžiui jokios įta
kos. 

Ji nekomentavo pačių pa
siūlymų įvesti naujus mokes
čius ar mažinti gyventojų paja

mų mokestį: „Apie planuojamą 
mokesčių reformą gali kalbėti 
tik Lietuvos Vyriausybė, nes tie
sioginių mokesčių srityje EK 
neturi galių kištis —jos kompe
tencija apima tik netiesioginius 
mokesčius". 

Vi ln ius , kovo 30 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis sieks, jog vi
suomenei bū tų paviešinta me
džiaga, kuria remiant is 2003 
m. vasarą pasiūlyta atsistaty
dinti septyniems diplomatams, 
keli jų iki šiol bylinėjasi su mi
nisterija. 

„Aš esu už tai , jog ta me
džiaga būtų kuo greičiau ir vi
siškai paviešinta. Manau, kad 
tai pavyks padaryt i . Dėl to aš 
jau kreipiausi į Valstybės sau
gumo depar tamentą . Manau, 
kad visuomenė tur i žinoti savo 
'didvyrius'", sakė A. Valionis po 
susitikimo su Užsienio reikalų 
komiteto nar ia is . 

Už uždarų durų A. Valionis 
ir Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovas Arvydas 
Pocius pa te ikė komiteto na
riams medžiagą, susijusią su 
diplomatų veikla. 

„Mums j a u nusibodo, kad 
iš nusikal tusių i r už savo kėdes 
kovojančių valdininkų jie virs
ta herojais, o mes, institucijos, 
atlikusios savo pareigą, esame 
maišomos su žemėmis", žurna
listams teigė A. Valionis. 

Praėjusį pirmadienį A. Va
lionis ir A. Pocius su šia me
džiaga supažindino ir preziden
tą Valdą Adamkų. Tuomet A. 
Valionis pac i tavo kai kurių 
slapta įrašytų diplomatų pokal
bių iš t raukas . 

Liberalų demokratų frakci
jos Seime ats tovai paragino iš
tirti , a r tokiu būdu ministras 
nepažeidė d r aud imo viešinti 
slaptą informaciją. 

VSD a t s tovas Vytautas 
Makauskas praėjusią savaitę 
teigė, jog minis t ro cituotos išt
raukos buvo išslaptintos nusta
tyta tvarka. 

T. Birmontienė: „Man sunku 
vertinti Lietuvos istoriją'1 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 
— \ Konstitucinio Teismo teisė
jas prezidento Valdo Adamkaus 
pasiūlytai jo patarėjai teisinin
kei Tomai Birmontienei sunku 
vertinti Lietuvos istoriją. 

Tai j i pripažino trečiadienį 
po pietų surengtame susitikime 
su opozicinės Tėvynės sąjungos 
frakcijos atstovais. 

„Man labai sunku vertinti 
Lietuvos istoriją. Be istorijos 
teisė yra daug lengvesnė", frak
cijos nar iams sakė T. Birmon
tienė, atsiribodama nuo Atgimi
mo metais Maskvoje apgintos 
disertacijos apie tarybinės mili
cijos kūrimąsi ir jos kovas po
karyje su „buržuaziniais nacio
nalistais", kaip sovietmečiu va
dinti su okupantais kovoję Lie
tuvos partizanai. 

Paklausta , kodėl prasidėjus 
Atgimimui ji neatsisakė gintis 
istoriją iškraipančią disertaciją 
a r nepriklausomybės metais 
neparašiusi naujos disertacijos, 
T. Birmontienė neatmetė gali
mybės tai padaryti. 

„Turbūt aš taip ir padary
siu, bet gal ne iškart, nes reikė
tų daug studijuoti archyvus, o 
dabar priėmus naują Archyvų 
įstatymą su jais sunkoka", sakė 
frakcijos nariams T. Birmontie
nė. 

Konservatoriai T. Birmon
t ienei t a ip pat priminė, jog 
1988 metų rugsėjį Sąjūdžio su
važiavimo išvakarėse žurnale 
„Socialistinė teisė" buvo pa
skelbtas jos straipsnis, kuriame 
teisinamos okupantų represijos 
1940 metais. 

„Taikus socialistinės revo
liucijos pobūdis lėmė įvairesnių 
prievartos priemonių taikymą 
buržuazijai . Išnaudotojiškos 
santvarkos likvidavimas vyko 
palaipsniui išstumiant buržua
ziją iš krašto politinio ir ekono
minio gyvenimo, laužant senąjį 
valdžios aparatą ir kur iant 
naują, nuosekliai įvedant prole
tariato diktatūrą", rašė T. Bir
montienė, tuomet dirbusi So
vietų Sąjungos Vidaus reikalų 
ministerijos Minsko aukštosios 
mokyklos Vilniaus fakulteto 
dėstytoja. 

T. Birmontienė konservato
riams teigė atsiribojanti nuo 

Tbma Birmontienė 
Tomo Černigevo (ELTA) nuotr 

šių minčių, kaip ir nuo savo 
Maskvoje apgintos disertacijos. 

„Nei rašant disertaciją, nei 
dabar nesusitapatinu su jos tu
riniu", teigė kandidatė į KT tei
sėjus, kurios teigimu ji negalė
jusi savarankiškai pasirinkti 
disertacijos temos. 

„Dabar aš visiškai atitinku 
modernius kriterijus", tikino 
konservatorius T. Birmontienė, 
pažymėjusi, jog prisidėjo ne tik 
prie daugelio Lietuvos įstatymų 
rengimo, bet ir buvo Europos 
Tarybos bei Europos Sąjungos 
eksperte. 

T. Birmontienės kandidatū
rą pasiūliusio prezidento V. 
Adamkaus nuomone, jo patarė
jos žinios sustiprintų Konstitu
cinį Teismą. 

„Pagrindinis argumentas 
yra kompetencija, T. Birmontie
nės patirtis. Kaip numato 
Konstitucinio Teismo įstaty
mas, būtina ne mažesnė kaip 
dešimties metų patirtis teisinė
je srityje, būtent tokią patirtį T. 
Birmontienė turi . J i ją pade
monstravo daugelį metų kvali
fikuotai konsultuodama konsti
tucinės teisės srityje", sakė 
kandidatūrą pakartotinai pri
statęs prezidento patarėjas Da
rius Gudelis. 

Jos kompetenciją gyrė ir 
buvęs Seimo Žmogaus teisių 
komiteto pirmininkas Tėvynės 
sąjungos frakcijos narys Ema
nuelis Zingeris, kurio teigimu, 
T. Birmontienės kritika yra per 
apkaltą nuo prezidento pareigų 
nušalinto Rolando Pakso rėmė
jų kerštas. 

Ambasadoriaus pareisi 
suerzino Ir Maskv 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 
— Rusijos ambasadoriaus Vil
niuje Boris Cepov kandūs pa
reiškimai apie Lietuvą suerzino 
jo viršininką — užsienio reikalų 
ministrą Sergej Lavrov. 

Kaip teigia dienraštis „Lie
tuvos rytas", remdamasis ne
įvardytais šaltiniais Maskvoje, 
..po nesėkmės Lietuvoje, iškilo 
grėsmė visai B. Cepov karjerai". 

Dienraštis teigia, kad B. Ce
pov biografijoje anksčiau j a u 
buvo vienas pirmalaikis atšau
kimas iš ambasadoriaus parei
gų. Tai įvykę 2000 m. Kenijoje, 
kai šis diplomatas, kaip ir Lie
tuvoje, „netinkamai vertino ir 
analizavo padėtį šalyje". 

„Lietuvos rytas" prieš porą 
savaičių rašė apie galimą B. Ce
pov atšaukimą iš Vilniaus, nes 
esą jis klaidingai prognozavo, 
jog Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus nuspręs vykti į Mask
vą minėti pergalės prieš nacius. 
Ambasadorius į tokį rašinį rea
gavo piktu viešu laišku, ku
riame apkaltino dienraštį gadi
nant dvišalius santykius. 

Vėliau interviu „Respubli
kai" B. Cepov apie Lietuvą sa
kė, jog „susidaro įspūdis, kad 
tai ne šalis, o skandalų mėgėjų 
susibūrimo vieta". 

Informuotas Rusijos parei
gūnas „Lietuvos rytui" tvirtino. 
kad B. Cepov išpuoliai prieš 
Lietuvą ir dar anksčiau prieš 
„Lietuvos ryto" dienraštį yra 
savotiška gynybinė reakcija, 
stengiantis išvengti galimo at
šaukimo. 

Rusijos užsienio reikalų mi
nisterija šiuo metu — artėjant 
gegužės 9-osios iškilmėms bei 
ne vienam pasaulio valstybių 
vadovui vis kritiškiau žvelgiant 
į Kremliaus veiksmus — nėra 
suinteresuota aštrinti santykių 
su Lietuva. Todėl ministras S. 
Lavrov kaip nederamą įvertino 
jo užgaulų viešą laišką „Lietu
vos ryto" vyriausiajam redakto
riui, o „išpuolis prieš Lietuvą 
ypač suerzino Rusijos užsienio 
reikalų ministrą, teigė „Lietu
vos ryto" šaltinis. 

Tačiau, kaip rašo „Lietuvos 
rytas", B. Cepov bent iš dalies 
savo tikslą pasiekė. „Nors 
ambasadoriaus atšaukimą Ru
sijos URM laiko faktiškai iš
spręstu reikalu, Maskva dabar 
bus priversta bandyti išlikti ori. 
Todėl toks atšaukimas įmano
mas anksčiausiai tik po kelių 
mėnesių", rašoma „Lietuvos 
ryte". 

Nukelta į 5 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
P U T N A M , CT 

LABDAROS KONCERTAS 
Naujosios Anglijos seselių 

rėmėjai septintą kartą ruošia 
koncertą-vajų „Neringos" jauni
mo stovyklos labui. Rengėjai 
tikisi, kad gyvendami Kristaus 
Prisikėlimo švenčių nuotaika, 
širdyse d a r l inksmai skam
bančiu Aleliuja skaitytojai su
sidomės i r gaus ia i dalyvaus 
koncerte, kur i s vyks balandžio 
10 d. Koncertuos dvi žinomos 
muzikės — smuikininkė Edita 
Orlinytė—Ligeikięnė ir pianistė 
Goldą Vainbergaitė-Tatz. 

Edita Orlinytė penketą me
tų studijavo Lietuvos muzikos 
akademijoje prof. Raimundo 
Katiliaus klasėje. Baigė LMA 
magistro laipsniu, taip pat buvo 
LMA Mozarto kūrinių konkurso 
prizininkė. Su LMA styginiu 
kvartetu dalyvavo festivaliuose 
Suomijoje, Danijoje; koncertavo 
Anglijoje, Šveicarijoje, Vokie
tijoje. 

Kaip solistė, smuikininkė 
yra koncertavusi su LMA ka
meriniu, Vilniaus meno mokyk
los kamer in iu , Tarp tau t in iu 
kameriniu, Lietuvos Naciona
liniu simfoniniu orkestrais ir 
kitomis kamerinėmis grupėmis. 
Solinius koncertus — rečitalius 
atliko Lietuvoje, Austrijoje. 
Dirbo Lie tuvos kamerinio, 
Lietuvos valstybinio simfoninio 
orkestrų sudėtyje, gastroliavo 
po Europą ir Japoniją. 

1996 m. apsigyveno JAV. 
Kaip smuikininkė solistė kon
certavo su Centrine New Jersey 

simfonija, „Rondo" kameriniu 
orkestru, labai gerą vardą tu
rinčiais „Naujosios Anglijos Ba
cho solistais" New York, Či
kagoje, Bostone ir kituose JAV 
Rytinės pakrantės miestuose. 

Ilgą laiką buvo „Lumina" 
styginio kvar te to na rė . Šiuo 
metu bendradarbiauja su Nau
josios Anglijos orkestrais. Su 
keliais iš jų yra pasirodžiusi 
Carnegie salėje. 

Pasikalbėjusi telefonu, aš 
sužinojau, kad Edita augina dvi 
„smuikininkes" — ketverių me
tukų Kotryną ir dvejų Agotą. 
Mažoji dar neturėdama dvejų 
pabudus naktį kalba — „duok 
man smuiką". Neužmiega, kol 
negauna . Kotryna reikalauja 
daugiau: „Mama, nupirk man 
smuikelį". Pažadėjom tai pa
daryti Lietuvoje. Vos išlipom iš 
lėktuvo, j i visiems skelbia: 
„Atvažiavom smuikelio pirkti". 
Ir nupirkom trejų metų Kot
rynai smuiką. Ja i ketveri. Su 
dideliu entuziazmu groja..." 

Edi ta augo tiksliuosius 
mokslus baigusių tėvų šeimoje. 
Kiek pris imena, t ik vienas 
senelis grojo smuiku, tad visai 
t ikėt ina, kad ji išaugins dvi 
smuikininkes , kurios auga 
muzikos lydimos. 

Paklausta, ar Lietuvoje ga
l ima iš muzikos pragyventi 
a tsakė „Taip. Priklauso ir nuo 
to, kokio gyvenimo lygio nori
ma! Atvažiavau į JAV išmėginti 
muzikinių galimybių šiame 

H o u s t o n , TX, L i e t u v o s g a r b ė s k o n s u l a j t o a t i d a r y m o p 
s u r u o š t a m e p r i ė m i m e (iŠ kairės) : Liuda Č e s n a i t ė Flores, D o n n y 
N e l s o n ir G u s t a v o Flores. 

Cas W o s s n u o t r a u k a . 

krašte . Nesu nusivylusi, bet 
reikia pačiai jų paieškoti ir nuo 
esamų nenusigręžti". 

Džiaugiuosi, kad Editos 
Orlinytės-Ligeikienės šeima 
dalyvauja Lietuvių bendruo
menės renginiuose, kad groja 
Šv. Jurgio šimtametėje bažny
čioje, Bridgeport, NJ, lietu
viškai aukojamų šv. Mišių metu 
ir nevengia bendravimo su lie
tuviais — antrabangiais ir, 
žinoma, trečiabangiais. Žadėjo 
atvykti į Seselių ruošiamą 
pikniką liepos pabaigoje. Labai 
lauksime. 

„New York Times" apie pia
nistę Goldą Vainbergaitę-Tatz 
rašo: „Pianistė su nuostabiai 
užt ikr intu, tyru fortepijono 
užgavimu (prie jo prisilietimu)". 

Kaip ji to pasiekė? 
Muzikos kelią pradėjo M. K. 

Čiurlionio menų gimnazijoje, o 
būdama aštuonerių metų lai
mėjo Lietuvos gabiųjų vaikų 
konkurse pirmą vietą. Po to 
koncertavo didžiuosiuose Ru
sijos miestuose. 

Su tolesnėm studijom pra
sidėjo vėlesni laimėjimai — 
žymenys, apdovanojimai: Jau
nųjų pianistų Michigan univer
sitete; Pasaulio pianino kon
kurse Cincinnati , Owerbach 
konkurse, New York, Maurice 
Claremont Izraelyje, vėliau 
Prancūzijoje, tarptautiniame 
Palm Beach pianino konkurse. 

Goldos motina turėjo gražų 
balsą, brolis smuikavo. Iki moti
nos mirties 1969 m. šeima gy
veno Lietuvoje, vėliau nutarė 
emigruoti į Izraelį. 1972 metais 
emigravusi į Izraelį, studijavo 
Rubin akademijoje, kurią baigė 
magistro laipsniu. Gavusi 
stipendiją tęsė studijas JAV 
Juill iard Shool of Music pas 
Bella Davidovich ir pasaulinio 

m __>_ 

DfcTROIT, M l 

VELYKOS SV. ANTANO 
PARAPIJOJE 

Velykų sekmadienį, kovo 27 
d., Prisikėlimo šv. Mišias Šv. 
Antano bažnyčioje aukojo ir 
pamokslą pasakė klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. įspū
dingai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. Ypač pakiliai skambėjo 
„Linksma diena mums nušvi
to", choro ir maldininkų bal
sams kylant į dangų. Vyko pro
cesija aplink bažnyčią, kurioje 
dalyvavo aukų rinkėjai ir pa
sipuošę mažieji vaikučiai. Skai
t inius skai tė Antanas Osteika. 

Po Mišių parapijiečiai ir 
svečiai susirinko parapijos 
salėje. Velykas švęsti visuomet 
smagu. Net jei ne namuose, net 
jei ne su art imais žmonėmis. 
Dalyvių visuomet laukia Šv. 
Antano parapija. O Antaninėje 
visuomet smagu, linksma, vi
sada galima draugų arba ben
draminčių susirasti. Taigi ir 
šįmet Velykos Antaninėje buvo 

smagios. Kun. Alfonsas Babo
nas ir šeimininkė Pranciška 
Televičienė paruošė daug gar
džių patiekalų, pyragų. Tai 
buvo klebono vaišės. J is net 
numargino visiems daugybę 
margučių. Dalyviai džiaugs
mingai sveikino vieni k i tus , 
daužė margučius ir vaišinosi 
skaniais Velykų valgiais. Nuo
taika pakili, šeimyniška. Buvo 
linksma ir smagu pabendrauti 
su parapijiečiais ir draugais 
taip, kad pora valandų labai 
greitai prabėgo. Atsisveikinę 
vieni ėjo pietų į svečius, kiti — 
namo toliau švęsti Velykų 
švenčių. Visi dėkojame mūsų 
mielam klebonui kun. Alfonsui 
Babonui už jo nuoširdumą, 
rūpest i , skanius pusryčius, 
progą pajusti tarpusavio ryšį ir 
parapijos dvasią. 

Reg ina J u š k a i t ė -
Švob ienė 

garso Bacho interpretatorę 
Rosalyn Tureck. Tęsė studijas 
Manhat tan School of Music su 
Nina Swetlanova ir žinomu 
pianistu Jeffrey Swam. Talen
tas ir darbas su labai žinomais 
fortepijono pedagogais plačiai 
atidarė duris į pasaulines kon
certų sales. 

P ianis tė daug koncertavo 
savo gimtinėje Lietuvoje su 
žymiausiais Lietuvos orkes
trais. Be to, yra daug koncer
tavusi su pasaulinio masto 
smuikininku "Raimundu Kati
liumi. Kaip solistė, rečitalistė 
pasirodė Washington, DC, Salt 
Lake City, Saint Louis, Palm 
Beach, Chicago, San Francisco, 
Los Angeles estradose ir kitur. 
Jos muzikinės kompaktinės 
plokštelės — Robert Shuman 
darbų įrašai — yra aukštai 
įvertintos Fanfare, American 
Record Guide ir La Monde de 
Musiąue. 

Šiuo metu pianistė dėsto 
Manhat tan mokykloje, Specia
lioje muzikos mokykloje, Lucy 
Moses ir Adamant mokykloje 
Vermont. 

K o n c e r t o p r o g r a m a 

Koncertas skiriamas smui
kininko a t a Raimundo Kati
liaus atminimui. Girdėsime 
Johann Sebastian Bach Ciac-
cona iš Partitos No 2 d-moll 
smuikui solo, atlika Edita Or
linytė. 

J o h a n n Sebastian Bach 
Partitą No 6 e-moll klavyrui, 
atlieka Goldą Vainbergaitė-Tatz. 

Kar tu muzikės gros Johan-
nes Brahms Sonatą No 1 G-dur 
Op. 78 smuikui ir fortepijonui. 

Gavusi jų koncerto pro
gramą pagalvojau, ar ne per 
rimta, ar ne per griežtai klasi

kinė muzika. Paprašiau meni
ninkių ir jos man paaiškino, 
koks iš tikrųjų yra kūrinių 
charakteris. 

Goldos Vainbergaitės-Tatz 
grojama Bach 6 - ta E-moll 
Partita klavyrui, susideda iš 7 
individualių šokiams parašytos 
muzikos dalių. Pianistė sako, 
kad vienose išryškės didinga 
rimtis, kitose jazzo elementai 
(!), laisvas improvizacinis sti
lius, tarp jų pasireiškiantys 
priešingumai. Tai bus emocijas 
sukelianti kelionė. 

Smuikininkė Edita Orlinytė 
gros J. S. Bach Ciaccona smui
kui. Edita rašo: Jkompoziciniu 
atžvilgiu tobulas kūrinys. Tai 
senovinis šokis, artimas sara-
bandai. Suskirstytas variaci
jomis, kiekviena jų turi savitą 
charakterį: dramatišką, lyrinį, 
šokinį ar humoristinį. Nepai
sant labai griežtas formos, 
kūrinys taip turtingas emocijų, 
jog klausytojai sukelia pra
einančio gyvenimo įspūdį". (Šį 
kūrinį su dideliu pasisekimu, 
Edita grojo Vasario 16 d. mi
nėjime, Hartford) 

Apie Sonatą G-dur, kurią 
gros E. Orlinytė ir G. Vain-
bergaitė, Edita rašo: „Pati ly
riškiausia iš visų trijų Brahmso 
sonatų smuikui ir fortepijonui. 
Lietaus dainos motyvas lydi 
visą kūrinį ir suteikia melan
cholišką, nostalgišką charak
terį. Sonatos 3 dalys apgaubtos 
poetinės, pabaigoje pragiedrė-
jančios nuotaikos". 

Džiugu, kad tokio lygio me
nininkės sutiko koncertuoti Put-
name, nors mažam, bet žinomam 
lietuvių telkinyje, kad atsiliepė 
į Seselių rėmėjų prašymą 
prisidėti prie „Neringos" vajaus. 
Joms priklauso didelė padėka. 

Aldona P r a p u o l e n y t ė 

P O M P A N O BEACH, FL 

JAV Lietuvių bendruo
menės Floridos Auksinio kranto 
apylinkė žengia savo pirmuo
sius žingsnius į tolimesnę 
apylinkės veiklą. 

Floridos Kranto apylinkė 
anksčiau buvo labai veikli, ypač 
tuo laiku, kuomet apylinkė 
turėjo 150 narių. Tačiau nuo 
1995-ųjų metų veikla labai 
susilpnėjo — nebeliko narių. 
Tiktai likęs vienas pirmininkas 
Jonas Paškus tvarkė Ben
druomenės esamuosius reika
lus. 

Pagaliau gerai nusiteikusių 
lietuvių būrelis atėjo jam į 
„talką". Praeitų metų gruodžio 
mėn. lietuvių susitikime 13 
asmenų užsimokėjo solidarumo 
mokesčius ir. Jonui Paskui 
atsisakius pirmininkauti, išsi
rinko naują valdybą, o Jonas 
Paškus, visų pritarimu liko gar
bės pirmininku. 

MŪSŲ VEIKLA 
Naujosios valdybos didžiau

sias šiandieninis klausimas, 
kaip seksis atgaivinti ir tęsti 
tolimesnę Bendruomenės veik
lą. Tuo reikalu valdyba turėjo 
jau du posėdžius (pasitarimus). 

Galų gale, vasario 13 d., 
kiniečių restorane buvo lietuvių 
susitikimas, į kurį atsilankė 30 
svečių. Tą dieną 18 asmenų 
užsimokėjo šių metų solidaru
mo mokesčius ir tapo Ben
druomenės nariais, o likusieji 
dar liko apsispręsti iki kito susi
tikimo. Tačiau Floridos Auksi
nio kranto apylinkė jau gali 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, 
turėdama 18 narių. Tai yra gera 
pradžia... 

Tą dieną Bendruomenės 
kasdieniniai reikalai nebuvo 
svarstomi. Praeitų susirinkimų 
protokolai ir finansiniai rapor
tai buvo atidėti ir bus per
skai tyt i k i tame susirinkime. 

Apylinkės pirmininkė Dana 
Liutermozienė pranešė apie 
Vasario 16-os ir Kovo 11-os 
minėjimus, kurie įvyks kovo 5 
d., 12: vai. Flaming Pit res
torane: 1150 North Federal 
Hwy. (US-1), Pompano Beach, 
Florida. 

Apylinkės valdyba nuošir
džiai kviečia dalyvauti minė
jime. Savo dalyvavimu būsite 
atlikę tikrą lietuvišką pareigą. 
Tarp kitko, sutiksite svečią iš 
Lietuvos, buvusį Seimo narį, 
prof. Juozą Galdiką ir išgirsite 
jo kalbą. 

Svečiams bus durys ati
darytos 11:15 vai. Bus prii
mamos ir aukos Lietuvių ben
druomenės veiklai. Jeigu ra
šysite čekius, rašykite: Lithua-
nian American Community, 
Inc. 

V incas S k u p e i k a 

i parapijos b a ž n y č i o j e s ekmadien ia i s per 1&30 vai. Mišias gieda v a i k u choras . 
Indrės Tų*flnėltenės nuotr . 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
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Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEM1CKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
MoHenrv: 815-363-9595 
3< Grove: 847-718-1212 
www.illinoIspain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnenamą karą. 
SusUamu kabėti angjškai arba ietuvSka. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
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„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

st ?c*eribunj. fL Lie tus ią kluh« Kovo 11-os ios Šventėje (U 
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Mečto Ši lkaič io n u o t r a u k a . 

TORONTO, C A N A D A 

Vasario 16-osios šventė 
Mississaugoje 

Kanados KLB apylinkės 
valdyba suruošė Lietuvos Ne
priklausomybės švente Anapilio 
parapijos salėje. Invokaciją 
atliko kun. Vyt. Staškevičius. 
Buvo sugiedoti Kanados ir 
Lietuvos himnai. Jungtinis cho
ras , vadovaujamas muzikės L. 
Turūta i tės , padainavo kelias 
dainas. Vaikučių choras „An
geliukai" padainavo „Lietuva 
Marijos žemė". Paskaitininke, 
JAV LB pirmininkė Vaiva 
Vėbraitė, apžvelgė lietuvių 
veiklą bendruomenėje. 

Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Liudas Matukas 
kalbėjo lietuvių ir anglų kalba 
apie Lietuvą. Lietuvos amba
sadorė Kanadoje Sigutė Jakš-
tonytė perskaitė premjero A. 
Brazausko sveikinimą. 

Parlamento narė S. Bulte 

perskaitė Kanados premjero 
Paul Martin sveikinimą. Kal
bėjo ir sveikino Mississaugos 
burmistre H. MaCalion. 

„Atžalyno" šokėjai pašoko 
kelis tautinius šokius. Lietuvos 
ambasadorė įteikė prezidento 
apdovanojimus — medalius 
adv. A. Pacevičiui, A. Šilei, B. 
Sapliui ir Rūtai Žilinskienei. 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas įteikė visuome-
nininko-kultūrininko premijas 
buvusiam garbės konsului H. 
Lapui ir žmonai Gražinai 
Lapienei, kurie gautas premijas 
paaukojo Lietuvos šalpai. Mi
nėjimo pabaigoje KLB apylin
kės pirmininkė Danutė Gar-
baliauskienė tarė padėkos žodį 
ir visus pakvietė pasivaišinti 
bei pasikalbėti parodų salėje. 

S tasys P r a k a p a s 
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SĖSTOJI PABALTIECIŲ KONFERENCIJA VVASHINGTON, DC 
Paminėta ALTo 90 metu sukaktis 

Šeštoji Jungtinio Amerikos 
Pabaltiečių komiteto (JBANC) 
konferencija įvyko kovo 3-5 d. 
Vašingtone. Išsamioje progra
moje dalyvavo JAV vyriausybės, 
žiniasklaidos atstovai iš Baltijos 
valstybių, diplomatijos atstovai 
bei verslo ir ekonomikos specia
listai, kurie 3 dienų programoje 
gvildeno Lietuvai ir ki toms 
Baltijos valstybėms aktual ias 
temas . Konferencija su laukė 
daug dalyvių. 

Part izanų paroda 
Kongreso r ū m u o s e 

Konferencija prasidėjo ket
virtadienį vakare JAV Atstovų 
rūmų Rayburn priėmimo salėje. 
Priėmimą suruošė, atstovo John 
Shimkus vadovaujamas JAV 
Kongreso Baltijos laisvės sam
būris (Baltic Freedom Caucus). 
Ten buvo a t idary ta Lietuvos 
Genocido centro paruošta parti
zaninių kovų paroda „Karas po 
karo". Parodos pr i s ta tymu 
rūpinosi Lietuvos ambasada ir 
ALTo vicepirmininkas Stanley 
Balzekas bei jo vadovaujamas 
muziejus. Parodos a t idarymo 
proga kalbėjo ALTo ats tovas 
Vašingtone dr. Ramūnas Kond-
ra tas , Lietuvos ambasador ius 
Vygaudas Ušackas ir Kongreso 
narys J. Shimkus. Tokio pobū
džio paroda buvo pirmą kartą 
išstatyta JAV sostinėje valdžios 
rūmuose. 

ALTo sukakt i s ir 
pas iek imai 

Penktadienį Wyndham vieš
bučio Potomac salėje įvyko spe
cialus Amerikos Lietuvių tary
bos (ALTo) 90 metų sukakties 
paminėjimo posėdis. Jį atidarė 
ALTo pirmininkas Saulius Kup
rys, kuris savo žodyje glaustai 
aptarė ALTo nuei tą kelią. 
Pradedant 1915 m., kuomet 
Amerikos lietuvių organizacijos 
apsijungė bendram darbui — 
siekti Lietuvos nepriklausomy
bės nuo caro valdžios. Buvo 
peržvelgta daug pasiekimų: 
tarybos įkūrimas, milijono pa
rašų peticija, Amerikos lietuvių 
legiono sudarymas , Lietuvos 
Respublikos de ju re pripažini
mas, ALTo atnaujinimas 1940 
m., nepripažinimo politikos 
išgavimas ir išlaikymas, „Ame
rikos balso" lietuvių skyriaus 
įsteigimas, BALFo įkūrimas, 
oficialūs susi t ikimai su JAV 
prezidentais, Kersten komiteto 
sudarymas — JAV Kongreso 
apklausinėjimas apie Baltijos 
kraštų okupaciją, pokario mig
racijos įs tatymo pravedimas. 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
komiteto sukūrimas. 

Ateit ies darbai ir 
Karal iaučiaus mįs lė 

Apie ALTo ir pabaltiečių 
bendrus ateities reikalus kal
bėjo ALTo atstovas Vašingtone 
dr. Ramūnas Kondra tas . Jo 
paruoštoje studijoje, kurią jis 
neseniai pristatė Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui , iš
dėstytos konkrečios veiklos 
gairės. Pagal jo išdėstytą pro
gramą, vyko šeštadienio sim
poziumai. Apie Mažosios Lietu
vos Karaliaučiaus teisinę padėtį 
kalbėjo dr. Dar ius Furmona-
vičius. J is taikliai apibūdino šio 
krašto teisinę padėtį, kurią tam 
tikros politinės jėgos norėtų 
apeiti. J i s savo tyrinėjimuose 
yra suradęs ir tą žemėlapį, ku
riame Stalinas raudonu (aišku!) 
rašalu padal ino Europos že
mėlapį. Dr. D. Furmonavičiaus 
studiją anglų kalba ALTas 
ruošiasi išleisti atskiru leidiniu 
ir įteikti JAV Valstybės depar
tamento bei Kongreso nariams. 

Diskusijose buvo kreipia
mas dėmesys į Rusijos bandymą 
toliau valdyti Baltijos valstybes 
per energetikos kontrolę. Tai 
turėtų rūpėti ir Vakarams — 
nes tai kelia rimtą pavojų 
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ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys atidaro JBANC konferencijos akademine dalį. Iš kaires sėdi: Estijos 
ambasadorius Ju r i Luik, Latvijos amb. Maris Riekstins ir Lietuvos amb. Vygaudas Ušackas. 

Baltijos k ra š tų demokratinei 
santvarkai bei jų nepriklau
somybei. ALTo 90 metų sukak
ties proga buvo perskaitytas 
JAV Lietuvių bendruomenės 
sveikinimas. Gausiai dalyvavo 
Lietuvos Vyčių atstovai iš 
rytinio pakraščio. 

Susit ikimai Senate, 
Kongrese ir Valstybės 

departamente 

Pietų metu vyko susitiki
mas su Baltijos kraštų ūkio mi
nistrais ir buvusio Estijos prezi
dento Lennart Meri paskaita. 
Po pietų dalyviai vyko į JAV 
Senato ir Kongreso rūmus. Ten 
įvyko ypač sėkmingas susitiki
mas su New Jersey senatorių 
Lautenberg ir Corzine atsto
vais. Nuodugniai buvo pristaty
ta Pabaltijo krašte esama pa
dėtis ir Rusijos nauji bandymai 
skverbtis į t ų kraštų erdvę. 
Pasi tar imai tęsėsi JAV Kon
greso rūmuose su Orest Dey-
chakiwesky, kuris yra JAV Kon
greso patarėjas Europos Saugu
mo ir bendradarbiavimo komisi
joje. Jo pranešime buvo akcen
tuojamas Baltijos kraštų kriti
nis vaidmuo, plečiant demokra
tiją ir laisvę Pabaltijo kraštų 
kaimynystėje. Tai buvo ypač 
veiksminga, remiant Ukrainos 
demokrat ines jėgas neseniai 
įvykusių lemtingu rinkimų me
tu. Laukiama panašaus povei
kio ir kaimyninėje Baltarusijoje. 

Konferencijos dalyviai po to 
vyko į Valstybės departamentą. 
Čia juos pasitiko Valstybės 
departamento Šiaurės Europos 
ir Baltijos skyriaus direktorė 
Judith Celkin. J i prieš mėnesį 
buvo pagrindinė kalbėtoja ALTo 
suruoštame minėjime Čikagoje. 
Ten pirmąjį pranešimą padarė 
Valstybės departamento Euro
pos ir Eurazijos skyriuje Heat-
her Conley. Po jos kalbėjo Bal
tųjų rūmų Valstybės saugumo 
tarybos (National Security 
Council) direktorius NATO bei 
Vakarų Europos klausimams 
Kart Volker. Kadangi posėdis 
buvo neskelbtinas (off the re-
cord), apie detales spaudoje ne
skelbiama. Tik galima pasa
kyti, kad pokalbis buvo atviras 
— mums rūpimi klausimai nuo
dugniai pristatyti. Vakare dau
gelis dalyvių vyko į Danijos am
basadą, kur vyko iškilmingas 
priėmimas. Šios programos dalį 
koordinavo JAV Baltijos fondas. 

Kertinis valstybių 
s a n t y k i u p a g r i n d a s — 

demokra t i j a 

Šeštadienis buvo skirtas 
akademinei programai, kuri 
vyko Washington Marriott 
viešbutyje. Šiemetinės konfe
rencijos dėmesys skyrėsi nuo 
praėjusių metų, nes visos trys 
Baltijos valstybes jau yra NATO 
ir Europos Sąjungos narės, 
todėl jų ateitis ir saugumas šiuo 
metu, bent formaliai, užtikrin
tas. Konferencijos dėmesys buvo 

skiriamas Baltijos valstybių ir 
Amerikos pabaltiečių visuo
menės veiklos tolimesniam 
planavimui. Programą atidarė 
JBANC pirmininkas Saulius 
Kuprys, kuris po trumpo žodžio 
pristatė visų trijų Baltijos val
stybių ambasadorius Vašing
tone — Estijos — Juri Luik, 
Latvijos — Maris Riekstins ir 
Lietuvos — Vygaudą Ušacką. 

Pirmąja tema „Ryšiai su 
Rusija" kalbėjo pereinamosios 
demokratijos projekto atstovas 
Bruce Jackson, Robert Nurick iš 
Monterey instituto ir buvęs JAV 
ambasadorius Lietuvoje Keith 
Smith, dabar atstovaujantis 
Strateginių ir tarptaut in ių 
studijų centrui. Visi trys 
pranešėjai teigė, kad Vakarų 
pasaulio sutelktas bendras 
dėmesys Rusijos problemoms 
gali teigiamai paveikti jų 
sprendimą. Abi strategijas — 
Rusijos išjungimą iš pasaulinės 
bendrijos ir jos įtraukimą — 
reikia, pagal aplinkybes, veiks
mingai panaudoti, jei norima 
Rusijoje įtvirtinti demokratiją. 

Antrąja tema „Demokratijos 
plėtra Baltijos šalių kaimynys
tėje" kalbėjo Vladimir Socor iš 
Jamestown fondo, Laimonas 
Talat-Kelpša iš Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos ir 
Vincuk Viacorka, atstovaujantis 
Baltarusijos Liaudies frontui. 
Diskusijose buvo keliamas 
klausimas, kad Baltijos valsty
bių patirtis turėtų kreipti 
regiono valstybes demokratijos 
link. Paskutinieji įvykiai Uk
rainoje buvo įvertinti teigiamai: 
laukiama, kad jie pasikartos ir 
Gruzijoje. Baltarusija nusi
teikusi aštriai, sakė V. Viacor
ka, kalbėdamas apie pastangas 
įgyvendinti demokratiją Bal
tarusijoje, kuri yra vadinama 
„paskutine diktatūra Europoje". 
Ten nevyriausybinės organi
zacijos yra draudžiamos ir net 
uždaromos. Baltijos šalys turi 
ryžtingai skatinti tarptautinį 
dėmesį Lukašenko režimui. 

Svarbu pa la ido t i 
komunizmą 

„Komunistinio palikimo" 
tema kalbėjo buvęs Estijos min
istras pirmininkas Mart Laar, 
šiuo metu Tartu mieste gyve
nant is , ilgametis Baltijos ir 
Rusijos reikalų ekspertas Paul 
Goble ir JBANC tarybos pir
mininkas dr. Ramūnas Kon
dratas. M. Laar pasisakė apie 
Rusijos būtinumą susitaikyti su 
savo praeitimi ir pasekti 
Vokietijos pavyzdžiu. Vokietija 
jau seniai atsiprašė už nacių 
nusikaltimus. Rusija — priešin
gai, gegužės 9-ąją švenčia kaip 
pergalę, nors milijonams žmo
nių ir daugybei valstybių tai 
atnešė sovietinę priespaudą. 
Sunku pakeisti įsitvirtinusį 
požiūrį, kad Rusija buvo Vakarų 
sąjungininkė Antrajame pa
sauliniame kare. P. Goble pa
stebėjo, kad yra svarbu palai
doti komunizmą, bet ne jo 

pasekmes. J i s priminė apie gi
lius sovietinės sistemos įspaus
tus randus, kurie dar šiandien 
akivaizdžiai atsiliepia tų kraštų 
visuomenėse. 

Balsas i š Kongreso: 
Rusija turi atsiprašyti 

Pietų metu iškalbiai apie 
komunistinį palikimą kalbėjo 
JAV Kongreso atstovas Thad-
deus McCotter. J is Baltijos ša
lių žmones ir amerikiečius ragi
no reikalauti, kad Rusijos vy
riausybė pripažintų ir atsipra
šytų už komunizmo nusikal
timus, Molotov-Ribbentrop pak
tą ir antrą valstybių okupaciją. 
Jo kalba buvo palydėta atsisto
jimu ir gausiomis ovacijomis. 

Po pietų; buvo pristatyta 
ketvirtoji tema „Tarpatlantiniai 
ryšiai ir integracija". Pasisakė 
Latvijos * ūkio ministras Kris-
janis Karins, JAV ambasado
rius Lietuvoje Stephen D. Muli 
ir A. Colletti iš „Phoenix 
Group". Ministras Karins ap
žvelgė Latvijos ekonominius 
pasiekimus, pažymėdamas Bal
tijos ekonomikos greitą vys
tymąsi ir augimą, lyginant su 
likusia Europa. Jis pastebėjo. 
kad JAV ir Europa ateityje turi 
dirbti kartu, siekdamos bendrų 
tikslų, ypač ekonomikos srityje. 
Ambasadorius Mull sakė, kad, 
nors Baltijos ir JAV santykiai 
tvirti, susikalbėjimas dažnai 
sudaro kliūčių. Lietuva, nors 
išgyvendama sunkų vidaus poli
tikos laikmetį, palaiko aktyvius 
tarptaut inius ryšius, kaip ir 
kitos Baltijos valstybės. A. 
Colletti dalinosi savo patirtimi 
valstybės saugumo klausimais, 
ypač aktualiais po rugsėjo 11 d. 
išpuolio. 

Akademinė programa bai
gėsi tema „Nevyriausybiniai-
vyriausybiniai ryšiai ir bendra
darbiavimas". Kalbėjo Latvijos 
užsienio reikalų ministras Juris 
Audarins, Steve Herman iš Ma-
ryland-Baltijos Europos Tary
bos, Tartu miesto mere Laine 
Janes ir Laurynas Misevičius iš 
JAV Lietuvių bendruomenės. 
Visi pranešėjai pabrėžė nuola
tinę pavienių žmonių ir organi
zacijų svarbą, siekiant bendravi
mo ir abipusio supratimo, 
dirbant su gimtųjų kraštų ir 
vietinėmis vyriausybėmis. 

Mati Koiva — naujas 
JBANC pirmininkas 

Jungtinio Amerikos Pabal
tiečių komiteto pirmininko pa
reigas perė*nęs estų atstovas 
Mati Koiva pabaigoje pasi
džiaugė sėkminga konferencija. 
Dalyviai išsiskirstė ruoštis JAV 
Baltijos fondo surengtai iš
kilmingai vakarienei, kurioje 
JAV Kongreso narys J. Shimkus 
įteikė žymenį Lietuvos amba
sadoriui Vygaudui Ušackui. Ten 
pagrindinę kalbą pasakė buvęs 
Estijos prezidentas Lennart Meri. 

Amerikos Lietuvių 
taryba 

DANUTE BINDOKIENE 

Žmonijos rykštė ar įrankis 

Senovinėje giesmėje lietuviai prašydavo 
Dievą gelbėti, nuo „karo, maro, bado" ir 
kitų baisių nelaimių. Žmonija visais am

žiais pažino badą ir nuo jo gynėsi visais 
įmanomais (kartais net baisiais) būdais. Bado 
šmėkla net ir XXI a. tebeklajoja mūsų planeto
je, nešdama kančią ir mirtį daugybei žmonių. 
Tačiau badavimą, kaip įrankį savo siekiams, ne 
kartą yra panaudoję ir kaliniai, ir belaisviai, ir 
šiaip asmenys, kai jų prašymai, ar reikalavimai 
nebuvo išklausyti ir kitos išeities nebeliko. 

Badavimo akcija yra pasinaudoję ir lietu
viai (prisiminkime Sąjūdžio laikus Vilniuje). 
Šių žmonių pasiryžimu mes tegalime stebėtis ir 
didžiuotis, ypač tie, kurie gyvenime esame 
patys sutikę bado šmėklą, patyrę, ką reiškia 
alkis, kuomet visi pojūčiai susitelkia į vieną 
tašką: rasti maisto. 

Šiuo metu Vilniuje bado streiką paskelbę 
du seimūnai — kontroversiškasis Petras Gra
žulis ir jo kolega liberaldemokratas Egidijus 
Klumbys. P. Gražulis badauja jau antra sa
vaitė ir žada badavimo akcijos nenutraukti, kol 
nebus patenkintas jo reikalavimas: iš pareigų 
nepasitrauks užsienio reikalų ministras A. Va
lionis ir Valstybės saugumo departamento 
vadovas A. Pocius. 

Visas šis reikalas, iš tolo žiūrint, atrodo 
kiek juokingas, bet taip pat erzinantis. Jau se
niai eina ginčai dėl minėtų dviejų aukštų vals
tybės pareigūnų, sovietiniais laikais priklausiu
sių KGB rezervui: ar jie Lietuvai gali būti 
kenksmingi, ar praeitį reikėtų užmiršti. Nėra 
abejonės, kad A. Valionis nuo nepriklausomy
bės atkūrimo 1990 m. darbuojasi tik Lietuvos 
labui. Niekas negalėtų kokių neetiškų nu-
sprūdžių prikišti ir A. Pociui, bet visgi juos nuo
lat seka „raudonas šešėlis", daugeliui suke
liantis šiurpias sąsajas su KGB siautėjimu ir 
žala, kurią mūsų tautai kagėbistai sovietiniais 
laikais yra padarę. Bet ne Gražuliui ar Klum
biui savo iššaukiančiu elgesiu spręsti šių 
pareigūnų likimą. Kai bado streikas sukelia 
daugiau šypsenų negu pritarimo ar užuojautos, 

juo tikslo nepasieksi. 
Šiuo metu Amerikoje dėmesys taip pat su

telktas į moterį, kuriai beveik prieš dvi savaites 
nutrauktas dirbtinis maitinimas, laukiant, kol 
kūnas sunaudos turimas atsargas ir moteris 
numirs. Tikrai niekuomet tokio įvykio nebuvo, 
kad vieno asmens mirtis sukeltų tiek ginčų, į 
kuriuos įsijungė daugybė žmonių: ir religinių, ir 
pasaulietinių organizacijų, ir politikų (žinoma, 
pastarųjų nuoširdumu galima abejoti), ir tei
sininkų, ir eilinių — visų rasių, visų tautybių, 
visų religijų. Deja, prašymai ir maldavimai, kad 
41 metų moteris, be sąmonės gulinti jau dau
giau kaip 10 metų, būtų palikta gyventi, lieka 
neišgirsti. 

Mums dėl to kyla daugybė klausimų: ne
jaugi šioje demokratinėje valstybėje preziden
tas, Senatas, valstijos gubernatorius turi ma
žiau galių, kaip eilinės apygardos (ar valstijos) 
teismo teisėjas? Jeigu valstijos gubernatorius 
gali paskutinę minutę panaikinti nusikaltėliui 
mirties bausmę, dėl ko jis dabar bejėgis? J u k ir 
Terri Schiavo yra pasmerkta mirti... Nejaugi 
moters tėvai prarado visas į dukrą teises vien 
dėl to, kad ji buvo ištekėjusi? Ar vyras tikrai 
reikalauja buvusios žmonos mirties, nematy
damas jokių galimybių, kad ji atgaus sąmonę, 
ar dėl to, kad jau turi kitą?.. 

Terri Schiavo netrukus mirs. J i tikrai ne
jaučia viso to triukšmo, susipriešinimo, bejė
giškumo, apgaubusio ja besirūpinančius žmo
nes. Ar ji apskritai ką nors jaučia? Kas gali pa
sakyti? Nėra abejonės, kad visas šis šurmulys 
dar ilgai nenurims ir jai pagaliau mirus. Šios 
moters tragedija privertė daugelį pagalvoti apie 
savo mirtį: kas atsitiktų, jeigu atsidurčiau 
panašioje būklėje? Ar norėčiau neribotą laiką 
vegetuoti, gyvybę palaikant įvairiomis dirb
tinėmis priemonėmis, ar ramiai numirti, jei 
tokia Dievo valia? Vienintelis būdas išvengti 
Terri Schiavo atvejo — iš anksto pasirūpinti 
vadinamuoju „Living vvill" testamentu, kuriuo 
žmogus išreiškia savo valią apie gyvybę ir mirtį. 
Pamąstykime apie tai... 
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DIEVO - ŽMOGAUS POEMA 
Mušu Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas ir kančia 

Marija Valtorta 

Kas iš to, kad sustiprėtų tikėjimas Tavimi, 
tačiau Tavęs tarp mūsų nebebūtų9 . Bet aš turiu 
vieną gerą žinią ir kviečiu pas save: mano žmona 
greit gimdys, už ką abu dėkojame Tau, sutaikiu
siam mūsų išsiskyrusias širdis. Vaikelis išvys 
pasaulį per Sekmines. Noriu paprašyti, kad 
atvyktum pas mus ir palaimintum naujagimį. 
Tada mus aplenktų bet kokia nelaimė", — prašo 
fariziejus Jonas. 

„Aš jau dabar jus laiminu..." 
„Tu nenori pas mane atvykti! Nepasitiki 

manimi! Mokytojau, aš tikrai esu Tau ištikimas! 
Dievas mato!" 

„Žinau. Tik... per Sekmines Manęs jau nebe
bus tarp jūsų". 

„Bet vaikelis gims užmiestyje..." 
„Irgi žinau. Tačiau Manęs ten nebebus. Jau 

dabar laiminu tave, tavo žmoną, dar negimusį 
kūdikį ir tuos vaikelius, kuriuos turi. Dėkoju 
abiem, kad atėjote. Dabar eikite. Lozoriau, paly
dėk juos iki Simono namo ir stenkis, kad niekas 
nepamatytų... O Aš grįšiu atgal. Ramybė jums..." 

641. Šabo diena prieš įžengiant į Jeruzalę. 
III. Vakarienė Betanijoje 

Vakarienė paruošta toje baltojoje salėje, kur 
Jėzus kalbėjosi su mokinėmis. Viskas blizga bal
tumu bei sidabru, todėl galėtų dvelkti ir šaltumu, 
jei ne spalvingos obelų, kriaušių ir dar kažkokių 
medžių šakos. Jų tyri žiedlapiai glosto akį savo 
nuostabiai švelniu rausvumu ir primena ryto 
aušros pabučiuotą sniegą. Šakos ant stalų pa
merktos išgaubtose vazose, grakščiose sidabro 
amforose, jų pristatyta ir ant skrynių bei spin
telių, esančių prie sienų. Salėje tvyro žiedų sklei
džiami pavasario kvapai... 

Jėzus, o greta Jo ir Lozorius, įžengia į menę 
Paskui atskiromis grupelėmis eina apaštalai. 
Pasku t inės pasirodo Lozoriaus seserys su 
Maksiminu 

Nematau tik mokinių-moterų, netgi Marijos. 
Gal jos pasiliko Simono namuose kartu su liū
dinčia Motina?.. 

Diena jau baigiasi Paskutiniai saulės spin
duliai dar krenta ant siūbuojančių palmių 
viršūnių. Palmės auga vos už keleto metrų nuo 
salės; iš čia matosi ir milžiniško lauro medžio 
viršūnė, ant kurio šakų tupėdami kažko ginčijasi 

prieš miegą žvirbliai. O už palmių, lauro medžio, 
rožių bei jazminų gyvatvorių, pakalnučių, kitų 
gėlių bei kvapniųjų augalų lysvių boluoja švelnia 
jaunų lapelių žaluma vėlai pražystančių obelų bei 
kriaušių lapija. Vaizdas toks, tarsi ant šakų būtų 
nusileidęs debesėlis. 

Praeidamas pro ąsotį su pamerktomis žiedais 
apsipylusiomis šakomis, Jėzus sako: „Tik pa
žiūrėkite, kai kur jau mezgasi vaisiai; viršuje dar 
matosi žiedai, o apačioje jie jau beveik nukritę, ir 
čia mezgasi vaisiai". 

„Tai Marija panoro jų priskinti. Ji nunešė ir 
Tavo Motinai keletą šakų. Atsikėlė saulei tekant, 
nes baiminosi, jog jautrūs žiedai vėliau gali 
nuvysti. Apie tai sužinojau tik dabar, tačiau 
nepasipiktinau kaip dirbantieji laukuose; at
virkščiai — pamaniau, jog verta ir teisinga 
padovanoti visas pasaulio grožybes Tau, visų 
daiktų Karaliui". 

Jėzus šypsodamasis atsisėda į savo vietą ir 
žiūri į Mariją, besistengiančią kartu su seserimi 
aptarnauti Jį: ji paduoda dubenis apsiplauti, 
pasiūlo rankšluostį, įpila vyno į taurę ir vis deda 
ant stalo padėklus su valgiais, kuriuos iš virtuvės 
atneša tarnai arba paduoda nuo komodų jau sup
jaustytus patiekalus. 

Nors seserys stengiasi paslaugiai aptarnaut i 
visus pakviestuosius, tačiau didžiausią dėmesį 
skiria savo brangiausiems — Jėzui ir Lozoriui. 

Petras džiūgaujančia širdimi šūkteli: „Jūs tik 
pažvelkite' Juk visi patiekalai paruošti taip, kaip 
Galilėjoje' Jaučiuosi lyg būdamas vestuvėse. Tik 
čia netrūksta vyno kaip anuomet Kanoje". 

Marija šypsodamasi pasiūlo apaštalui dar 
vieną taurę atskiesto skaidraus, gintaro spalvos 
vyno, tačiau nieko neatsako. 

Lozorius paaiškina: „Tai mano seserų — ir 
ypač Marijos — sumanymas — paruošti tokias 
vaišes, kad Mokytojas pasijustų lyg Galilėjoje, 
savojoje Galilėjoje, kuri nors ir netobula, bet yra 
daug geresnė nei šis kraštas..." 

„Kad Jis pasijustų esąs lyg namie, reikėtų, 
kad prie stalo būtų ir Marija. Kanoje Ji buvo. Ir 
dėl Jos Mokytojas padarė stebuklą", — pastebi 
Alfiejaus Jokūbas. 

„Vynas tikriausiai buvo nuostabus1" 
„Vynas — linksmos nuotaikos simbolis, bet 

turėtų reikšti ir vaisingumą, kadangi tai yra vai
singų kekių sultys. Bus daugiau . 
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iliiio kultūra Cit 
AMERIKOS G I N K L Ų KULTŪROS 

Ž A I Z D O T O S ISTORIJOS 
Ne visi Čikagos gyventojai, 

ypač atvykę neseniai, žino, kad, 
be garsių ir visame pasaulyje 
pripažintų „Art Inst i tute" ar 
„Museum of Science and Indus-
try", mieste esama ir mažesnių, 
toli gražu ne tokių įtakingų, bet 
originalių ir taip pat vertų 
dėmesio muziejų. Vienas jų yra 
River North apylinkėje įsikūręs 
„Peace Museum" (100 N. Cen
tral Park, Chicago, IL, tel. 773-
638-6450). Šio muziejaus tikslas 
— įvairiomis parodomis ir pro
jektais skatinti žmones domėtis 
taikos idėjomis, skatinti meno, 
populiarinančio taiką, kūrimą, 
parodyti karo baisumą ir be
prasmiškumą bei siūlyti būdus 
skaudžioms socialinėms prob
lemoms išspręsti. Beje, tai vie
nintelis visose Jungtinėse Vals
tijose esantis taikos muzie
jus. 

„Peace Museum" buvo įkur
tas 1981 m. Jo pradininkai — 
Čikagos dailininkas Mark Ro-
govin bei tuometinė JAV ats
tovė UNICEF Marjorie Craig 
Benton. Jį ne kartą savo daino
se yra minėjęs bei aplankęs 
vienas įtakingiausių šiuolai
kinių roko žvaigždžių U2 grupės 
dainininkas Bono. Vienas gru
pės albumų buvo pavadintas 
pagal muziejuje veikiančią nuo
latinę ekspoziciją „Unforget-

table Fire"; Bono šiam, palygin
ti mažai žinomam, muziejui yra 
padovanojęs keletą savo dainų 
rankraščių originalų, kitos 
grupės atributikos. 

Iš viso „Peace Museum" 
sukaupta per 10,000, vienaip ar 
kitaip su taikos populiarinimu 
susijusių, eksponatų: paveikslų, 
skulptūrų, plakatų ir pan. Tarp 
eksponatų, kuriais muziejus 
labiausiai didžiuojasi, yra ir 
John Lenon gitara. 

Kovo 11 d. muziejuje atida
ryta nauja ekspozicija, pavadin
ta „Wounded in America". 
Paroda veiks iki gegužės 11 d. 
Jos autoriai — menininkų pora, 
fotografas Robert Drea ir rašy
toja Stephanie Arena. Jie ne 
vienerius metus keliavo po 
Ameriką, fotografuodami nuo 
ginkluotų užpuolimų nuken
tėjusius žmones ir užrašinėda-
mi jų gyvenimo istorijas. Pasak 
S. Arena, ginklų kultūros tema 
jie susidomėjo po to, kai ramia
me jų gyvenamajame rajone per 
trumpą laikotarpį buvo įvykdyti 
keli ginkluoti užpuolimai. Vieno 
iš jų metu buvo sunkiai sužeis
tas vienuolikos metų berniukas: 
į jį šovė jo bendraamžis, norėjęs 
pasisavinti patikusį savo drau
go megztinį. R. Drea teigimu, 
„mes fotografavome žmones, 
išgyvenusius ginkluotus už

puolimus, ir užrašinėjome jų 
pasakojimus dėl to, kad esame 
įsitikinę, jog iš jų patirties gali 
pasimokyti visa Amerika: gin
klai ir ginklų kultūra mūsų 
šalyje yra reali problema". 

Parodos pavadinimas — 
„VVounded in America" — ne
abejotinai turi kelias prasmes, 
kurios iškyla iš sumaniai sude
rintų nuotraukų ir tekstų. Visų 
pirma, peršovimas susijęs su 
fizinėmis nekaltų žmonių žaiz
domis: daugelis peršautųjų tie
siog ramiai važiavo iš darbo ar 
iš studijų namo, ėjo gatve iš 
parduotuvės, ar buvo susiruošę 
aplankyti savo draugus, ka i 
atsitiktinai atsidūrė ginkluotų 
gaujų narių susišaudymo epi
centre ar tapo apiplėšimo 
aukomis. Nora Schneider, inter
jero dizainerė (viena iš keturių 
čikagiečių, kurių istorijos ap
rašytos šiame projekte), atidavė 
viską, ką vertinga turėjo su sa
vimi, tačiau užpuolikas pabėg
damas ją vis tiek peršovė. Jau
nai moteriai teko amputuoti 
pirštą, kad išgelbėtų plaštaką. 
Nemaža dalis ginkluotų už
puolimų po traumų nebegalėjo 
vaikščioti, valdyti rankų ir 
panašiai. 

Ginkluotas užpuolimas ir jo 
pasekmės taip pat susiję su psi
chologinėmis traumomis. Ne

atsitiktinai nemaža dalis už
puolimo aukų nufotografuotos 
toje vietoje, kur buvo užpultos. 
Taip simboliškai parodoma, 
kad joms pavyko pasveikti ir 
atsitiesti, bent iš dalies išsigy
dyti žaizdas ir, peržengiant psi
chologinį barjerą, atsistoti prieš 
fotokamerą toje vietoje, k u r 
buvo įvykdytas nusikal t imas. 
Nuotraukos, nors t a m t ik ra 
prasme ir pr iski r t inos prie 
„taikomojo" ir „propagandinio" 
meno, yra ir iškalbingi, inter-
tekstualūs meno kūriniai. J a s 
visas, kaip ir istorijas, jungia t a 
pati nusikalt imo, pr ievar tos , 
sužeidimo ir pasveikimo tema, 
tačiau ka r tu kiekviena nuo
trauka parodo skirtingą istori
ją; personažų žvilgsniai, laiky
senos, judesiai atskleidžia tai , 
kaip skirtingai kiekvienas jų 
išgyveno patirtą traumą, kaip 
sugebėjo susidoroti su skaus
minga patirtimi ir gyventi to
liau. Dalis peršautųjų nufo
tografuoti sėdintys invalido 
vežimėliuose, kiti — su ramen
tais, pasirėmę lazdomis, kuk
liai sudėję rankas ir sunkiai 
t ramdantys įtampą, neišven
giamai apimančią, kai vėl 
tenka atsistoti prie to paties 
apleisto pastato, prie kurio teko 
išgyventi galbūt kraupiausias 
savo gyvenimo akimirkas. 

Tekstus būtina perskaityti, 
neapsiribojant iškalbingomis 
nuotraukomis. Juose — daug 
įžvalgių minčių, tiesiog jaudi
nančių istorijų, ir pa tyrus ių 
žmonių pa tar imai JAV val
džiai, nustatančiai ginklų įsigi
jimo ir naudojimo taisykles. 

M o n i k a B o n č k u t ė 

ST. PETERSBURG, FL 

LIETUVOS DUKTERYS 
DAR STIPRIA! DIRBA 

Kad ir kaip norėtume, 
niekaip neįstengiame sulaikyti 
laiko. Keičiasi j i s , keičiamės 
mes, keičiasi ir organizacijos. 
Jei jos anksčiau klestėjo, spin
dėjo jaunyste, išradingumu ir 
dideliais planais, dabar jos jau 
kiek prislopo, gretos praretėjo ir 
užsimojimus vykdyti darosi 
kiek sunkiau. Lietuvos Dukterų 
draugijos St. Petersburg sky
rius pasižymėdavo puošniomis 
madų parodomis, gausiu da
lyvių skaičiumi ir įvairiais lab
daros darbais. Kovo 3 d. renginys 
— pietūs su menine programa 
buvo kiek kuklesnis, bet su
traukė gausų būrį rėmėjų, kurie 
linksmai ir maloniai praleido 
keletą valandų jaukioje atmos
feroje. LD draugijos skyriaus 
pirmininkė Elena Jasai t ienė, 
savo pradiniame žodyje padėko
jusi svečiams už atsilankymą, 
pastebėjo, kad skyrius šiemet 
mini savo veiklos dvidešimt
metį ir pakvietė Moniką An-
drejauskienę, skyriaus steigėją 
ir ilgametę pirmininkę, su
pažindinti su LDD skyriaus 
veikla bei darbais. 

Monika Andrejauskienė 
pažymėjo, kad skyrius buvo 

s 1985 metais. Ji suti-įstf 

Y 

kusi j am vadovauti pakvies-
dama kun. Vytautą Zakarą būti 
dvasios vadu. Pirmaisiais me
tais skyrius j au turėjo 130 narių 
ir pirmosios aukos: 4,000 dole
rių buvo nusiųsta Šv. Jokūbo 
ligoninei, o 2,000 dol. „Caritui" 
Vilniuje. Po Monikos Andre-
jauskienės trijų kadencijų pir
mininkėmis yra buvusios Ona 
Armonienė, Rita Moore, Aldona 
Česnaitė, Sofija Salienė, Aldona 
Andriulienė ir dabar jau treti 
metai skyriui vadovauja Elena 
Jasaitienė. Dvasios vadu nuo 
1990 metų yra kun. dr. Matas 
Čyvas. Draugijos skyrius šelpia 
našlaičius, senelius, tremtinių 
daugiavaikes Šeimas ir inva
lidus. Nepamiršta ir čia gyve
nančių savųjų, vargstančių nuo 
ligų bei senatvės negalių. Perei
tais metais vien į Lietuvą 
nuvežta ir išdalinta vargšams 
9,000 dolerių paramos. Per visą 
laikotarpį LDD St. Petersburg 
skyrius išdalino šalpai 115,000 
dolerių. Tai graži suma lab
darai . Monika baigė veiklos 
apžvalgą žodžiais: „Dvidešimt
mečio proga gili padėka tenka 
jums visiems, prijaučiantiems 
draugijos veiklai ir remian-
tiems šalpos darbą dosniomis 

Lietuvos Dukterų draugijosS. Petersburg skyriaus steigėja ir 
pirmininke Monika Andrejauskienė. 

aukomis". 
Meninėje programoje Lietu

vos Dukterų draugijos dai
nininkės, pasipuošusios vieno
domis juodomis suknelėmis ir 
baltais ilgais karoliais, vado
vaujant ir akompanuojant Al-

Igamete 

(•;:.( Jasaitienė kalba Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburg sky-
liame renginyje 

Brigita Llevičiūtė deklamavo 
Lietuvos Dukterų draugijos 
renginyje St. Petersburg, FL. 

donai Varkalienei, Alvitai 
Kerbelienei eiliuotai apibūdi
nant kiekvienos dainos turinį, 
padainavo dvi dainas: „Tėviš
kėlė" ir „Gimtinė". Po jų litu
anistinės mokyklėlės „Saulė" 
jaunučiai taip pat padainavo 
porą dainų: „Dievas myli vai
kučius" ir „Plaukia žąselė". Trys 
mokiniai: Julius Lukas, Brigita 
Ulevičiūtė ir Monika Vilkelytė 
padeklamavo eilėraščius. Grį
žusios dainininkės atliko dar 
dvi svajingas dainas: „Laukiu 
tavęs" ir .Šlama šilko vėjas". 
Pabaigai dainininkės ir jauni
mas kartu padainavo visų 

Julius Lukas. „Saulės" lit. mokyk
los mok., deklamuoja LDD St. 
Petersburg skyr iaus met iniame 
renginyje. 

mylimą dainą „Brangiausios 
spalvos". Paskut inės dainos 
jausmingas perdavimas sujau
dino ne vieną klausytoją. Po 
programos buvo draugijos narių 

TARP MŪSŲ KALBANT 
Petras Petrutis 

Menkėja mūsų žiniasklaida 
Ilgokai Čikagoje gyvavusių 

„Akiračių" persikėlimas į Vil
nių nebėra naujiena. Jok ia 
naujiena ir ankstyvesnis mūsų 
laikraščių/žurnalų užsidarymas 
arba įsikūrimas Lietuvoje. Ta
čiau naujiena reikėtų laikyti nu
tar imą užbaigti ilgamečio žur
nalo „Technikos žodis" leidimą. 

„Technikos žodis" — Ame
rikos lietuvių inžinierių ir 
archi tektų sąjungos žurnalas. 
Pas taruosius penkerius metus 
šį leidinį redagavo Vytautas 
Peseckas. J a m talkininkavo T. 
Bukaveckas, A. Dobrovolskienė, 
Pr. Naris . 

Nesenia i pasirodžiusioje 
„Technikos žodžio" laidoje ra
šoma, kad 2004 m. lapkričio 23 
d. ALIAS Čikagos skyriaus 
spaudos sekcijos sueigoje buvo 
nu t a r t a atsisakyti žurnalo lei
dimo. Pagr indinė priežast is : 
bendradarbių ir skaitytojų sto
ka. Žurnalo redaktoriaus žo
džiais, anksčiau buvo 800 skai
tytojų, o dabar tik apie 200. J i s 
ta ip pat pareiškė, jog sunku 
redaguoti , kai nėra medžiagos. 
Anksčiau, girdi, būdavo gauna
mi daugelio skyrių veiklos ap
rašymai. Dabar tenka pasiten
kinti Čikaga. 

„Technikos žodžio" admi
n i s t r a to rė V. Drupaitė-Cole 
pranešė, jog kasoje tur ima 
5,500 dol. Vieno numerio išleidi
mas kainuoja 1,500 dol. Su turi
ma pinigų suma lengvai gali
ma išleisti du numerius. Jos 
teigimu, dabar JAV yra 219 
prenumeratorių, bet tik 76 iš jų 
yra sumokėję prenumeratą. 

Sąjungos spaudos sekcijos 
sueigoje dalyvavo 10 asmenų 
(kviesta 26). Tenka pasakyti, 

jog sueigos dalyvių nuomones 
skyrėsi. Pavyzdžiui, buvo pasiū
lyta leisti metinį žurnalą su 
skyrių veiklos aprašymais. Vie
no dalyvio nuomone, reikėtų 
pasiekt i daugiau skaitytojų, 
platinant žurnalą lietuvių lai
komose parduotuvėse. Leisti 
mažesnės apimties žurnalą nė
ra prasmės, nes skyrių veikla 
dažnai yra aprašoma kituose 
laikraščiuose. 

Pirmininkaujančiam pasiū
lius, buvo balsuota pakeliant 
rankas . Du pasisakė už tai, kad 
leisti toliau, o aštuoni — baigti 
žurnalo leidimą. 

Vėliausiame (paskutinia
me) „Technikos žodžio" nume
ryje yra ALIAS Čikagos sky
riaus spaudos sekcijos pirmi
ninko baigiamasis žodis: 

„Eilę metų dirbant su 
Technikos žodžiu' a r adminis
tratoriaus, ar sekcijos vadovo 
pareigose, neteko rašyti tokių 
nemalonių pranešimų kaip ši
tas . Tenka nemaloni pareiga 
būti T.ž.' 'duobkasiu'. 

Dėl prenumeratorių dras
tiško sumažėjimo, o naujų neat
sirandant, tenka imtis nema
lonių drastiškų priemonių. 
2004.11.28 d. spaudos sekcijos 
sueigoje, kurioje dalyvavo 10 
asmenų, (kviesta 26) teko 
spręsti tolimesnį Technikos 
žodžio" likimą. 

Išklausius spaudos vado
vo, administracijos, redakcijos, 
ekspedicijos ir dalyvių pasi
sakymus, buvo prieita išvada, 
kad žurnalo toliau nebepa
jėgsime leisti. Iš 10 dalyvių 8 
pasisakė už leidimo sustab
dymą, 2 už leidimo pratęsimą, 
nepasiūlant konkrečių leidimo 

SKELBIMAI 

garantijų ar atsakingų darbuo
tojų suradimo. 

Su gailesčiu tur ime pri
pažinti esamą padėtį ir sustab
dyti žurnalo leidimą su 2004 m. 
3—4 numeriu, kuris tūri pa
sirodyti šių metų pabaigoje ar 
2005 metų pradžioje. 

Ta proga būtina padėkoti 
Technikos žodžio' redaktoriui 
Vytautui Peseckui, kantriai ne
šusiam sunkaus redagavimo 
darbą paskutiniais metais, bei 
jo pagalbininkams: T. Buka-
veckui, A. Dobrovolskienei ir 
Pr . Nariui tesėjusiems iki galo. 

Padėka priklauso adminis
t ratorei Violetai Drupaitei-
Cole ir ekspeditoriui L. Stonkui. 

Be abejo, ypatinga pagarba 
i r padėka priklauso Technikos 
žodžio' steigėjams bei per eilę 
metų dirbusiems pagalbinin
kais: redaktoriais, administra
toriais, ekspeditoriais, kurių 
pavardžių sąrašas per ilgas 
šiam pranešimui, tad jų pavar
džių ir neminėsiu, galėdamas 
kai ką ir praleisti. 

Norintieji juos gali rast i 
Technikos žodžio' 1977 m. 2,3 
POLIAS/ALIAS 35 m. sukaktu
viniame numeryje. 

Sueigoje buvo nutarta po 
paskutinio numerio išėjimo ir 
išlaidų apmokėjimo, sušaukti 
suinteresuotų asmenų sueigą 
i r joje nuspręsti paskirstyti 
kasos likutį ir nenaudojamą 
inventorių. Lauktume pasiū
lymų. Pagarbiai: buvęs sekcijos 
vadovas Alfonsas Pargauskas". 

Kaip bebūtų, „Technikos 
žodžio" uždarymas yra dar 
vienas išeivijos žiniasklaidos 
menkėjimo pavyzdys. 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

8556 S Kactae Cricagc. L 60629 
s'nakyte. nsfefevimas, aptamavtnas 
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773-778-4007 
773-S31-t833 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

J 

VIDA M. t=> 

Reaj E s t a t e C o n s u l t a n t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , oardau imas 
708-889-2148 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMQ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAl DIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Vvest 95th St, 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Mokesčių skaičiuotoju 
paslaugos 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ, 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seelev 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

.DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

IŠNUOMOJA 

pagamin t i pietūs. Valdybos 
na rės su padėjėjomis pačios 
puošė salę ir pateikė maistą i 
stalus. Vakarienė baigta gausia 
loterija, kurią pravedė Aldona 
Česna i tė . P i rmininkė dėkojo 
visiems a ts i lankius iems j į\ 
metinį renginį. Dėkojo Loretai 
Kynienei, Elenutei Radvilienei 
ir Aldonai Česnaitei už gausaus 
ir skanaus maisto paruošimą 
bei visiems kitiems, vienu ar 
kitu būdu prisidėjusiems prie 
šios popietės pasisekimo. 

Mečys Š i lka i t i s 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-9 i 0-0644. Janą. 

Išnuomojamas 
3 kamb. 1 mieg. butas. 

$430 per mėn. 
T e l . 708-275-2070 

SIŪLO DARBĄ 

jobs available in VVi. 
Eng, DL, Exp. required. 

SS helpful, 
pay $90 and up. 

Cal! 262-657-8044. 

Naujame name išnuomojamas 
gražus 2 mieg. butas 

su baldais ar be. 
I vakarus už Kedzie Ave. 

Tel. 708-656-6599 
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EUROPA 

VATIKANAS 
Jonas Paulius II maitina

mas per vamzdelį, įstatytą pro 
nosį, kad gautų daugiau kalo
rijų ir greičiau sveiktų po gerk
lės operacijos, sakoma Vatikano 
atstovo Joaąuin Navarro-Valls 
pranešime. Tai pirmas oficialus 
Vatikano pranešimas apie Jono 
Pauliaus II sveikatos būklę nuo 
kovo 13 d. Kiek anksčiau trečia
dienį popiežiui jau antrą kartą 
per pastarąsias keturias dienas 
nepavyko prakalbėti viešai, to
dėl vis labiau būgštaujama, kad 
jo sveikata blogėja. Popiežius 
pasirodė savo lange palaiminti 
tikinčiųjų, tačiau, kai padėjėjas 
prie jo lūpų prikišo mikrofoną, 
jis nesugebėjo ištarti nė žodžio. 

BERLYNAS 
Labiausiai Irake ieškomas 

žmogus Abu Musab al-Zarqawi 
Europoje planavo surengti iš
puolį, kurio metu būtų panau
dotas cheminis ginklas, pranešė 
vienas Vokietijos žurnalas . 
„Mes Europoje baiminamės, jog 
kada nors mums bus suduotas 
smarkus smūgis ir kad A. M. 
Zarqawi jį planuoja", politiniam 
mėnraščiui „Cicero" sakė vienas 
Vokietijos federalinės žvalgybos 
tarnybos (BND) pareigūnas. Pa
sak žurnalo, Jordanijos ekstre
mistas neramumų krečiamame 
Šiaurės Kaukazo regione ir 
Gruzijoje mėgino gauti ginklų. 
Baiminamasi, kad planuojamas 
a takas norėta įvykdyti būtent 
Vokietijoje. 

bendrovė, tiek verslu Nigerijoje 
užsiimantis 31 metų Kojo An-
nan suklaidino tėvą dėl besi
tęsiančių jo santykių su bendro
ve. Tačiau ataskaitoje taip pat 
sakoma, kad JT pareigūnai nuo
sekliai neištyrė galimo interesų 
konflikto, o buvęs K Annan per
sonalo vadovas sunaikino do
kumentus, kurie galėjo būti 
svarbūs tyrimui. 

J U N G T I N E S TAUTOS 
Per Jungtinių Tautų Irako 

programos „nafta už maistą" ty
rimą iškelti klausimai gali su
teikti daug peno pasaulinės or
ganizacijos kritikams, nors jos 
generalinis sekretorius Kofi An
nan ir buvo išteisintas dėl gali
mos -korupcijos. Tyrimo metu 
nerasta įrodymų, kad K. Annan 
savo sūnų Kojo įdarbinusios 
Šveicarijos bendrovės naudai 
paveikė konkursą dėl pelningo 
kontrakto, skiriamo pagal 67 
mlrd. dolerių programą. Tyrimo 
ataskaitoie nurodoma, kad tiek 

MASKVA 
Maskvos miesto teismas 

naftos bendrovės „Jukos" dar
buotoją Aleksėj Pičiugin už 
žmogžudystę nuteisė 20 metų 
kalėti griežtojo režimo kolonijo
je. Bausmės laiką A Pičiugin 
teismas nutarė skaičiuoti nuo 
2003 m. liepos, kai jis buvo areš
tuotas. A. Pičiugin gynėjai keti
na apskųsti nuosprendį. Proku
roras, anksčiau kalbėdamas per 
šalių ginčus, prašė teismą nu
teisti A Pičiugin kalėti iki gyvos 
galvos. A Pičiugin buvo suimtas 
2003 m. birželį, ir jo areštu fak
tiškai prasidėjo prieštaringai 
vertinama „Jukos" byla. Rusi
jos generalinė prokuratūra pa
teikė A Pičiugin kaltinimus or
ganizavus pasikėsinimą į Mask
vos merijos darbuotojos Olga 
Kostina gyvybę, taip pat organi
zavus sutuoktinių Gorin nužu
dymą. 

A Z U A j 

BIŠKEKAS 
Kirgizijos prezidento parei

gas laikinai einantis Kurman-
bek Bakijev paragino į Rusiją 
pabėgusį šalies vadovą Askar 
Akajev negrįžti į tėvynę, nes tai 
esą galėtų išprovokuoti naujus 
neramumus. A. Akajev pasi
traukė į Rusiją po kovo 24 d. 
perversmo, tačiau sako esąs pa
sirengęs sugrįžti į šalį, jei tik 
naujoji valdžia garantuos jam 
saugumą. Laikinasis Kirgizijos 
saugumo vadovas Feliks Kulov, 
kuris laikomas K. Bakijev var
žovu, pareiškė esąs pasirengęs 
garantuoti A Akajev saugumą. 
Tačiau jau po kelių valandų F. 
Kulov paskelbė pasitraukiąs iš 
užimamų pareigų, nenurodęs 
tokio poelgio priežasčių. 

BANDA ACEH 
Jungtinės Tautos (JT) pra

nešė, kad po galingo žemės dre
bėjimo, pirmadienį sukrėtusio 
Indonezijos šiaurės vakarus, kol 
kas oficialiai patvirt inta 518 
žmonių žūtis. Indonezijos vice
prezidentas Yusuf Kalia pakar
tojo ankstesnį savo pareiškimą, 
kad, jo duomenimis, per žemės 
drebėjimą galėjo žūti iki dviejų 
tūkstančių žmonių. Pranešama, 
kad ieškoti likusių aukų trukdo 
žemkasių mašinų t rūkumas . 
Anot pareigūnų, griuvėsiams iš
valyti prireiks savaitės. 

KABULAS 
JAV prezidento žmona Lau

ra Bush pirmą kartą atvyko į 
Afganistaną, kur ketina skatin
ti moterų švietimą, kurį buvo I 
uždraudęs prieš trejus metus 
JAV vadovaujamų pajėgų nu
verstas Talibano režimas. L. 
Bush, buvusi mokytoja ir biblio
tekininkė, į Kabulą atskrido 
sraigtasparniu, prieš tai nusi
leidusi JAV bazėje Bagram. Ją 
pasitiko mergaitės, vilkėjusios 
raudonomis suknelėmis ir ryšė
jusios žalias skaras. Prieš iš-
skrisdama į Afganistaną L. 
Bush teigė norinti parodyti, jog 
amerikiečiai trokšta, kad Afga
nistano moterims pavyktų įgy
vendinti savo siekius. Ji taip 
pat žada paskelbti apie dvi Af
ganistano švietimui skirtas JAV 
išmokas. Pirmoji — 17.7 mln. 
dolerių — bus skirta Amerikos 
universiteto Afganistane staty
bai. Antroji — 3.5 mln. dolerių 
— atiteks Tarptautinei Afganis
tano mokyklai. 

Lietuvoje padidėjo užsienio 
investicijų trauka 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 31 d., ketvirtadienis 

AFRIKA 

ADIS ABABA 
Izraelio ambasadorius Etio

pijoje, kaip manoma, norėda
mas nusižudyti šovė sau į galvą 

ir šiuo metu yra kritiškos būk
lės. Ambasadorius Doron Gros-
sman artimiausiu metu turėtų 
būti išvežtas į Izraelį, kur bus 
gydomas. Įprastu laiku į darbą 
neatvykęs ambasadorius buvo 
rastas sužeistas Adis Ababa 
viešbutyje „Hilton". kuriame 
gyveno. Kol kas nieko nežinoma 
apie priežastis, kurios galėjo pa
skatinti D. Grossman pakelti 
prieš save ranką. 

Z. Brzezinski: G. W. Bush žengė simbolišką žingsnį 

Atkelta iš 1 psl . 
ir Gruziją Rusijoje bus vertina
mas kaip provokacija, o JAV — 
kaip geras darbas. Tai, žinoma, 
rodo didėjančią įtampą abiejų 
šalių tarpusavio santykiuose", 
sakė politologas. 

Pasak jo, „išeina taip, kad 
Putin rengia iškilmes, o tuo me
tu Bush kažką veikia jo 'galu-
kiemiuose"'. 

Žinovo nuomone, „rusams 
jautriai reaguojant į amerikie

čių mėginimus 'įvažiuoti į jų 
kvartalą', tai atrodo kaip provo
kacija". 

„Kitaip sakant, jis daro iš 
karto du dalykus: dalyvauja iš
kilmėse Rusijoje iš draugystės 
su Putin ir daro gestą Baltijos 
šalims, įstojusioms į Europos 
Sąjungą ir NATO. Tokiu motyvu 
taip pat galima paaiškinti jo ke
lionę į Tbilisį. Aš net manau, 
kad JAV prezidentas pakeliui 
gali užsukti į Ukrainą", sakė po

litologas. 
Komentuodamas situaciją 

Kirgizijoje politologas pažymė
jo: , Akajev žinomas kaip vienas 
pavyzdingiausių Vidurio Azijos 
šalių vadovų. Jo nušalinimas 
nuo valdžios mus sutrikdė, ir 
nežinome, kas bus toliau". 

Pasak jo, „Gruzijoje ameri
kiečiams buvo aišku, kad reikia 
remti šalies nepriklausomybę 
nuo Rusijos, bet kalbant apie 
Kirgiziją, ten aiškumo nėra". 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

N e vis i tyrimai p r a n o k o 
lūkesč ius 

Mūsų valstybės bei visuo
menės svarbiausius socialinius, 
ekonominius, demografinius gy
venimo reiškinius analizuojan
tys Sta t i s t ikos depa r t amen to 
special is tai j au pate ikė 2004 
metų ūkio raidos tyrimų rezul
t a t u s . Pasak departamento ge
neral inio direktoriaus Algirdo 
Šemetos, Lietuvos ūkis pernai 
nepakartojo 2003 metų „siurpri
zo" ir išliko toks, kokį iš anksto 
prognozavo verslo bei ekono
mikos analitikai. Tiesa, pasku
t inį praėjusių metų ketvir t į 
buvo užfiksuotas kiek didesnis 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
aug imas nei per trečiąjį, tačiau 
toli g ražu j i s nea t rodė toks 
įspūdingas, kaip 2003 metais 
per tą patį laikotarpį — 6.4 
proc. (2003 m. — buvo 11.5 
proc.). 

„Per visus 2004 metus BVP 
veikusiomis kainomis sukur ta 
už 61,801 mln. litų, t.y. 6.6 proc. 
daugiau nei 2003 m. Vienam 
gyventojui teko 17,547 l i tai 
BVP — 6.9 proc. daugiau negu 
prieš trejus metus", — mūsų 
skaitytojams teigė A. Šemeta. 

Statistikos specialistų atlik
ti tyr imai parodė, kad įvairiose 
p r a m o n ė s įmonėse parduotos 
produkcijos suma išaugo beveik 
5 mlrd. litų, t.y daugiau kaip 
dešimtadaliu, nors lyginant su 
2003 m. augimo t empa i su
lėtėjo. Pernai ypatingai atsiga
vo t ik ta i tekstilės pramonė, tuo 
t a r p u drabužių bei kailių pra
monės produkcijos realizacija 
sumažėjo kone 10 proc. 

Vienur iš teigiamų ekonomi
kos veiksnių pastebėta, jog per
nai vėl pradėjo augti tiesioginės 
užsienio investicijos. A. Šeme
tos teigimu, 2003 m. šis rodiklis 
buvo netgi šiek t iek smuk
telėjęs. Europos Sąjungos (ES) 
šalių investicijos į Lietuvos ūkį 
šių metų pradžioje sudarė be
veik 77 proc. nuo visų užsienio 
investicijų ir per metus vidu
t in i ška i išaugo per 13 proc. 
Beje, statistikos analitikai pa
stebėjo, kad pagal tiesiogines 
užsienio investicijas mes visi 
da r atsiliekam nuo estų, bet 

Ambasadoriaus pareiškimai suerzino ir Maskvą 

Atkelta i š 1 psl. 
Anot dienraščio, įtakos am

basadoriaus karjerai gali turėti 
ir galingi jo užtarėjai. 

Apie neoficialius Rusijos po
litikos elito ryšius gerai infor
muoti maskviečiai siūlo ati
džiau pažvelgti į B. Cepov sū
naus Anatolij darbovietę — gar

sią advokatų kontorą „Klyšin ir 
partneriai". 

Teigiama, kad šioje advo
katų kontoroje A. Cepov atsi
dūrė tik tėvo, kurs nuo seno pa
žįsta jos įkūrėją, dabartinį Rusi
jos Federacijos Tarybos narį 
Aleksėj Klyšin, dėka. 

Anot dienraščio, advokatų 

kontora „Klyšin ir partneriai" 
iki šiol turi gerų ryšių tarp įta
kingų Federalinės saugumo tar
nybos (FST) ir Užsienio žvalgy
bos atstovų, o pastaruoju metu 
palaiko santykius su preziden
tui Vladimir Putin artimais va
dinamojo „Piter klano" žmonė
mis. 

Apygardos teismas išteisino V. Vinickienę 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 
— Vilniaus apygardos teismas 
dėl Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko apšmeižimo išteisino 
buvusią prezidento Rolando 
Pakso patarėją Vitaię Vinickie
nę. 

Teismas nusprendė, kad V. 
Vinickienę nepadarė veikos, tu
rinčios nusikaltimo arba nu
sižengimo požymių. 

„Dėkui", po išteisinamojo 
nuosprendžio džiugiai padėkojo 
ji teisėjams. Moteris žurnalistus 

tikino, kad anksčiau ar vėliau 
šioje byloje ji būtų pasiekusi 
pergalę. 

Teisėjų kolegija taip pat pa
naikino žemesnės instancijos 
teismo nuosprendį, kuriuo už A 
Paulausko apšmeižimą buvusio 
prezidento R Pakso patarėjai 
buvo paskirta 40-ties minimalių 
gyvenimo lygių dydžio (5,000 
litų) bauda. 

V. Vinickienei nepalankų 
nuosprendį pernai lapkričio 17 
d. buvo paskelbęs Vilniaus 

miesto 1-asis apylinkės teismas. 
Jį nuteistoji ir apskundė Vil
niaus apygardos teismui, kuris 
dabar paskelbė naują nuospren
dį šioje byloje. 

Buvusi prezidento patarėja 
į teisėsaugos akiratį pateko, kai 
per televiziją ir radiją transliuo
toje laidoje pareiškė, esą A Pau
lauskas, prasidėjus R. Pakso ap
kaltos procesui, galimai buvo 
susitikęs su R. Pakso preziden
tines kampanijos finansuotoju 
Jurij Boriso v. 

akivaizdžiai lenkiame kaimy
nus latvius... 

Daugiau išvyksta 

Jau daugiau nei 10 metų 
kelia nerimą mūsų šalyje vyks
tantys demografiniai pokyčiai. 
Deja, bendrojo gyventojo skai
čiaus rodikliai ir toliau nedžiu
gina. Per metus gyventojų 
skaičius sumažėjo dar 20,200, 
t.y., tiek, kiek jų gyvena to
kiame mieste kaip Radviliškis... 

Kaip vieną iš pagrindinių 
gyventojų skaičiaus spartesnio 
mažėjimo priežasčių, Stat is
tikos departamento vadovas A. 
Šemeta nurodė žymiai išau
gusią t a rp tau t inę migraciją. 
Antai , pernai emigravo beveik 
15,000 Lietuvos gyventojų, o 
imigrantų tesulaukėme 5,420. 
Taigi, neigiamas migracijos 
saldo sudarė 9,500 žmonių, t.y. 
3,200 daugiau negu 2003 me
tais . Ypač išaugo išvykstančių į 
Angliją, Vokietiją, kitas ES 
valstybes. 

Vis dar atsi l iekame 
n u o e s t u 

Nuo 2001 m. pastebimas 
vidutinio darbo užmokesčio 
augimas. Pasak Statistikos 
departamento Darbo statistikos 
skyriaus vedėjos Virginijos 
Bankietienės, vidutinis mėnesi
nis užmokestis šalies ūkyje, 
įskaitant ir individualias įmo
nes, 2001 m. padidėjo 1.2 proc., 
2002 m. — 3.2 proc., 2003 m. — 
5.8 proc., o pernai — 7.9 proc. 

„Tokį spartesnį darbo už
mokesčio augimą pernai sąlygo
jo tai, kad 2004 metais buvo 
padidintos minimalios mėnesio 
ir bazinės algos. Pernai gegužės 
1 d. buvo patvirtinta 500 litų 
minimali mėnesio alga ir 115 
litų bazinė alga. Palyginus trijų 
Baltijos šalių darbuotojų darbo 
užmokesčius, didžiausias ir to
liau išliko Estijoje — 448,7 
eurų, Lietuvoje — 365,2, o 
Latvijoje — 318,6 eurų", — nau
jausia informacija dalijosi sky
riaus vedėja V. Bankietienė. 

Prisiminsime, kad senatvės 
pensija 2004 m. Lietuvoje siekė 
109,7 euro, Latvijoje — 106,4, o 
Estijoje — 141,1 euro. 

SVARUS IR PIGUS 
KURAS 

Viena Brazilijos įmonė 
pasėl ius purškiančiai bendrovei 
p a r d a v ė pirmąjį pasaulyje 
gamybinį lėktuvą, kuris kaip 
kurą naudoja etanolį. Bendrovė 
t ik is i , kad alkoholiu varomų 
lėk tuvų r inka n e t r u k u s su
k l e s t ė s . Vienvietis orlaivis 
„EMB 202 Ipanema" yra pirma
sis gamybinis modelis, kurį 
aviacijos vadovybė patv i r t ino 
t inkamu naudoti iš cukranen
drių išgaunamą etanolį. 

J o gamintoja „Neiva Aero-
n a u t i c Industry" teigė, kad 
š i ems metams j au tu r i už
sakymų pagamint i 70 tokių 
vienmotorių lėktuvų. 

„Ipanema" yra naujas žings
nis į priekį Brazilijos etanolio 
programoje, kuri buvo pradėta 
įgyvendinti po 8-ajame dešimt
metyje ištikusios naftos krizės. 
Ieškodama pakaitalo iš naftos 
gaminamam benzinui, Brazilija 
nusprendė pasinaudoti cukra
nendr ių , kurių išaugina dau
giausia pasaulyje, produkcija. 
Iki 9-ojo dešimtmečio pradžios 
etanolis šitje šalyje tapo pagrin
diniu automobilių kuru. Šian
dien beveik trečdalis visų par
duodamų automobilių yra pri
ta ikyt i naudoti ir etanolį, ir 
įprastą benziną. „Etanolis ne
te rš aplinkos taip, kaip benzi
nas , be to, jis yra penkis kar tus 
pigesnis už benziną", — teigė 
„Neiva" direktorius Acir Pa-
dilha. 

Brazilijoje jau skraido nuo 

300 iki 400 etanoliu varomų 
lėktuvų, tačiau dauguma jų 
anksčiau naudojo aviacinį ben
ziną ir tik vėliau buvo perdirbti. 
Orlaivis „Ipanema" buvo par
duotas tuo metu, kai į šiaurės 
vakarus nuo San Paulo esančia
me Botukato mieste įsikūrusi 
„Neiva" šventė 1,000-ojo lėktu
vo pagaminimą. Daugiau kaip 
30 metų veikianti bendrovė ga
mina daugiausia žemės ūkyje 
naudojamus orlaivius. „Neiva" 
yra „Embraer" — ketvirtos 
pagal dydį komercinių, karinių 
ir kitokių lėktuvų gamintojos — 
padalinys. 

Etanolį deginantis „Ipane
ma" kainuoja 247,000 dolerių — 
14,000 dolerių daugiau už 
aviacinį benziną naudojantį 
modelį. Tačiau šį skirtumą 
atperka degalų kainos — vienas 
litras benzino Brazilijoje kai
nuoja 1,85 dolerio, o vienas 
litras etanolio — 56 centus. 

Brazilijos vyriausybė dabar 
tikisi etanolio deginimo sis
temas įrengti visuose vieno ar 
dviejų variklių lėktuvuose. Tuo 
tarpu „Neiva" pagrindinis tik
slas yra etanoliui pritaikyti 
šimtus jau skraidančių orlaivių 
„Ipanema". Bendrovė teigia 
gavusi šimtą tokių užsakymų. 
„Neiva" ta ip pa t tikisi pert
varkyti 150 šešiaviečių lėktuvų 
jSertanejo" ir „Minuano", kurių 
varikliai yra panašūs į 
„Ipanema". 

(Iš spaudos) 

Af A 
KAZIMIERAS J. SKAISGIRYS 

Mirė 2005 m. kovo 29 d., sulaukęs 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Sintautuose. Gyveno Beverly Shores, 

IN ir Chicago, IL, Marąuette Parko apylinkėje. Amerikoje 
išgyveno 56 metus. 

Nuliūdę liko: giminaitė Vita Smith ir daug draugų bei 
pažįstamų Amerikoje ir daug giminių Lietuvoje. 

A. a. Kazimieras buvo ilgametis Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčios vargonininkas, Lietuvių operos bei 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios chorų dalyvis, 
Kreivėno ir Žilevičiaus muzikos archyvo vedėjas, „Muzi
kos žinių" vienas iš redaktorių, 12 metų vadovavo „Dai
nuojančių žemaičių" grupei. 

A.a. Kazimieras bus pašarvotas penktadienį, balan
džio 1 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady-GilI laidojimo 
namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 2 d. 9 vai. r. 
Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur velionis bus pa
lydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 
9:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdintys art imieji 

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

A f A 
KAZIUI SKAISGIRIUI, 

ilgamečiui Lietuvių Muzikologijos archyvo di
rektoriui mirus, nuoširdi užuojauta reiškiama 
velionio giminėms ir artimiesiems. 

Dr. Vytautas Bieliauskas, 
LTSC tarybos pirmininkas 

Dr. Jonas Račkauskas, 
LTSC valdybos pirmininkas 

Aukos Lietuvos Vaikų vilties Los Angeles skyriui , 
2005 m. saus io mėn . — 2005 m. kovo mėn. 
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Mulokai, D. Navickienė, A. I. Šėkai; $150: O. S. 
Adams, A. B. Kiiorės, V. Lembertas, M. M. Shoban. 
P. Aras, A.A. Bliūdžiai, A. Bulotienė, R. I. Bužėnai, V. 
J. Čekanauskai, V. D. Černiai, A. Deveikytė, E. Dovy
daitienė, G. Herzog, L. Jarašūnienė, I. Jodelienė, G. 
Kazlauskas, R. R. Kontrimai, S. Korienė, B. Kungytė. 
S. R. Lisauskai, A. Mitkevičienė, G. D. Moors, R. M. 
Newsom, G. Petraitienė, J. J. Petroniai, V. T. Petru-
šiai, A. D. Poiikaičiai, G. Radvenytė, A.A. Raulinaičiai, 
Z. Rudvaiienė, G. Sirutienė, A. Tumas, A. D. Vaičiū
nai, V. A. Variakojai, Z. B. Viskantos, A.A. Žemai
taičiai; $55: A. Pažiūriene. 
A. Kleven, K. A. Reivydai, K. G. Sajos, K. Švarcas, A. 
Valukonienė; $35: N. Enck. 
R. Ošlapienė, B. Prasauskienė; $20: A. Daukantas, A. 
D. Geštautai, C. Laden. N. Lukauskienė, P. Visvydas, 
L. D. Wallace; $10: M. Renkus, V. S. Tuskenis. 

A-a. Madės ir Aleksandro Kiršonių prisiminimui (tęsinys): 
$100: J. Gedrimienė. 
Aukos padėti Aidui Bertuliui (tęsinys): $100: S. J. Sula. 
A-a. Vacio Mikuckio prisiminimui: 

$50: 

$25: 

$100: E. V. 

$75: 

$20: 

A. V. Kiršoniai, A. V. Mikuckiai, G. Petraitienė. 
Radveniai, J. J. Venckai: $80: L. Sugimoto. 
M. I. Petokai; $50: L. A. Butkiai, V. D. Čemiai, V. S. 
Fledžinskai, R. P. Jocai, D. Navickienė, A. D. Poii
kaičiai, K. A. Reivydai, S. Smiley, E. I. Vilkai; $25: A 
B. Kiiorės, L. R. Poiikaičiai. 
R. M. Hickcox, B. Stočkienė; $10: J. Endo, L. Stadai-
ninkienė. 

Padėkoti dr. A Nyerges už Halinos Milaknienės priežiūrą: 
$1.000: A. V. Markevičiai. 
Aa . Halinos Milaknienės prisiminimui: 
$100: A. L. Baipšiai, E. Diamond, H. Erickson, G. Herzog, L 

Jarašūnienė, V. Lembertas, M. Sodonis, A. L. Ste-
paičiai, B. Tumosienė; $50: E. Arbienė, A.A. Budginai, 
V. D. Burokai, D. Navickienė, A. D. Poiikaičiai; $25: R 
Ošlapienė, J. K. Prušinskai, G. Sirutienė; $20: V. Rees 

Aa . Elenos Griganavičienės prisiminimui: 
$100: L. Baltrėnaitė, V. L. Barkai; $50: V. T. Posiunas, D. L. 

Lawson; $30: G M. Morris ir M. Shonse, $20: B S. Ho-
gan. 

Aa . Onos Sumantienės prisiminimui: $100: G. Kazlauskas 
Aa . Bronio Stančiko prisiminimui: $25: A. L. Balchai. 
Prisiminti 2004 metais mirusius narius: $100: Los Angeles 
Lietuvos Vyčiai. 
Alenos Viskantaitės krikštynų proga: $25: B. Prasauskienė. 
Lars Wiedermann 80-to gimtadienio proga: $100: A. D Ra
jeckai. 

Remklte ir plat inkite katalikiška 

DRAUGAS 
TMt UTHUANIAN WO»tD WIOE DARY 

spaudą 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

VYTAUTAS IR NATALIJA AUKŠ
TUOLIAI, gyv. Westmont , IL, 
Draugo fondo pavasario vajui 
atsiuntė 200 dol., pasiekdami 
tūkstant inę įnašų sumą ir tapo 
g a r b ė s n a r i a i s . Sve ik iname 
naujus Draugo fondo garbės 
nar ius ir labai dėkojame už 
paramą. 

ANGELĖ KATELYTĖ-LAVVLER, 
gyv. Chicago, IL, Draugo fondui 
pas iun tė 200 dol. pavasa r io 
vajaus proga. Labai dėkojame 
už paramą. 

GEGUŽĖS 1 D.# 12:30 V.P.P. 
kviečiame į Pal . Ju rg io Ma
tulaičio misijos Lemonte ruošia
mus Motinos dienos p ie tus . 
Pabendrausime su motinomis, 
prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus t r u m p a p rograma , 
pietūs, paruošt i Aldonos Šo-
liūnienės ir Antano Andriekaus 
muzika. S ta lus ir pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
Astą Reitnerienę, tel. 708-301-
1790, arba Baniutę Kronienę, 
tel. 630-968-0184. 

KARTU SU PAKVIETIMAIS i LF 
narių metinį suvažiavimą, vyk
siantį balandžio 30 d., Lemonte 
išsiuntinėtos i r įgaliojimų 
(proxy) formos. Tai y ra daroma 
tam, kad savo nuomonę balsa
vimuose galėtų pa re ikš t i i r 
šiame suvažiavime negalintieji 
asmeniškai da lyvaut i na r i a i . 
Negalintieji dalyvauti gali įga
lioti LF vadovybės nar ius , kurie 
laisvalaikiu dirba ir rūpinasi 
šios svarbios institucijos atei
tim. Įgaliojimus galima siųsti 
LF raštinei: 14911 127th Street , 
Lemont, IL 60439. 

PALAIMINTOJO JURGIO MATU
LAIČIO misijos choro na r i a i 
taikins Lietuvių operai. „Ca
valleria Rusticana" operoje gir
dėsime ir antrą chorą, kur is 
bažnyčioje (už scenos) giedos 
velykinį Aleliuja. Lietuvių ope
ra dėkinga Pal. J . Matulaičio 
bažnyčios choro vadovei Jū ra t e i 
Lukminienei už paruošimą savo 
choristų sceninėms repetici
joms, kurios kitą savaitę, at
vykus svečiams sol is tams iš 
Lietuvos, j au vyks Morton 
mokyklos auditorijoje. Valdybos 
pirm. V. Momkus operos bičiu
liams taip pat primena, kad jei 
dar nepasirūpinote bilietais, ne
delsdami tai padaryki te ir pa
raginkite savo art imuosius. Dėl 
informacijos skambinkite Vac
lovui Momkui, tel. 773-925-6193. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ draugijos pusme t in i s 
susirinkimas įvyks balandžio 7 
d., ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių 
namuose, adresu: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus nar ius 
gausiai dalyvauti. 

DANTŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 
kasmet ruošia popietę, kurioje 
vaišinamasi cepelinais. Šiemet 
vaišės vyks balandžio 3 d., sek
madienį, 12 v.p.p. „Seklyčioje". 
Valdyba prašo koleges kviesti 
svečius ir ruošti laimikius lote
rijos lošimui. Apie dalyvavimą 
pranešti Liudai Butikienei, tel. 
815-293-3617, a rba Česlovai 
Bacinskienei, tel. 630-243-1027. 
Loterijos laimikius a tneš t i į 
„Seklyčią" 11 v.r. 

VAKARAS „SAPNAS" su daini
ninkais Liveta ir Pe t ru 
Kazlauskais įvyks šeštadienį , 
balandžio 16 d., 7 v.v.. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Bilietus galima įsigyti sekma
dieniais, prieš ir po šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Dėl informacijos 
skambinti Indrei tel. 630-243-
7275, arba 630-243-6435. Į lab
daros vakarą v isus maloniai 
kviečia „Saulu tė" Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., Pasaul io lietuvių centro 
Bočių menėje. Lauksime JAV 
LB apylinkių valdybų, JAV LB 
Tarybos narių ir visų apygardos 
narių, kuriems rūpi JAV LB 
veikla. Dėl informacijos skam
binti Aušrelei Sakalaitei, tel. 
630-243-6302. 

CICERO JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS 
„Klaipėda" metinis narių su
sir inkimas įvyks balandžio 10 
d., sekmadienį, 11:30 v.r. Šv. 
An tano parapi jos mokyklos 
susirinkimų kambaryje (įėjimas 
nuo bažnyčios). Susirinkime 
visų kuopos narių dalyvavimas 
būt inas . Po susirinkimo - pa
bendravimas. 

VISUOMENINĖ AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfe
rencija, rengiama ALTo Čikagos 
skyriaus, vyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
l ietuvių ku l tū ros muziejaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvaut i ir pasidal int i savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks 
vaišės . Daugiau informacijos 
ALTo rašt inėje , tel. 773-735-
6677. 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS vakare „Pavasario vėjas" 
savo kūrybą skaitys kun. Rim
vydas Adomavičius, Vitalija 
Pulokienė, Eglė Juodvalkė, Kor
nelijus J azbu t i s , I rena Nor-
kai ty tė-Gelažienė , Sigita Lu-
kauska i t ė , L inas Umbrasas, 
Vilija Vakarytė, Vilimas Zab
lockis, Violeta Pakalniškienė. 
Poezijos vakare dainuos solistė 
Nijolė Penikaitė, akompanuos 
muzikas Ričardas Šokas. Pro
gramai vadovaus aktorė Audrė 
Budry tė -Nak ienė . Vakaras 
įvyks balandžio 1 d., 7 v.v. Jau
nimo centro Čiurlionio galerijo
je. Visi kviečiami. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTI N KAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvu, sesers ir art imų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
denta i , s iekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir pan.). Pasitei
rauti ar sužinoti, kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis į 
Kristiną Martinkutę: Dr. Kazys 
Mart inkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago. IL 60629, USA. El-
paštas: Krism516@yahoo.com. 

Skelbimai 

' P I G I A U S I A — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nu t rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
p ras tas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 

I naujiems klientams! 

N a m a m s p i r k t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Fede ra I Savings. 
2212 West C e r m a k Road. 
Te l . (773) 847.7747. 

GIESMIŲ IR DAINŲ 
POPIETĖ „SEKLYČIOJE / / 

D E B I U T U O S NAUJAS 
TENORAS 

Kovo 16 d. kaip reta daug 
žmonių susirinko į „Seklyčią". 
Dalis jų nuolatiniai trečiadienio 
popiečių dalyviai, o kiti rečiau 
besilankantys ar ne t pirmą 
kartą čia atvykę. 

Kas viso to šurmulio kalti
ninkas? Ogi visų mylimas ir 
gerbiamas kun. Rimvydas Ado
mavičius, kuris visur ir visada 
yra laukiamas. Ne mažiau ver
tinami ir jo seminarijos mokslo 
draugai, kartais atvykstantys į 
Čikagą. Priežastis yra ta, kad 
šie jauni kunigai ne tik skelbia 
Dievo žodį, bet sugeba parapi
jiečius įtraukti į prasmingą 
poilsio praleidimą. Besiklau
sant gražiais balsais giedančių 
bei grojančių įvairiais muzikos 
instrumentais kunigų, dauge
liui kyla noras ir patiems paro
dyti savo mokėjimą dainuoti. 

Šį kartą su kun. Rimvydu 
atvyko jo mokslo draugas, prieš 
tris savai tes baigęs Italijoje 
Romos Popiežiaus Grigaliaus 
universitetą, apgynęs licenciatą 
(prilygstantį magistro laipsniui) 
ir besiruošiantis dirbti Telšių 

kunigų seminarijoje dėstytoju, 
kunigas Rolandas Karpavičius. 

J i s skambindamas gitara 
pagiedojo savo kūrybos ir kitų 
autorių giesmių bei padainavo 
dainų apie mamą, tėvynę Lie
tuvą, įpindamas dvasingus 
pasakojimus. Kunigas Rimvy
das skaitė eiles. ' 

Laikas bėgo nepastebimai ir 
klausytojai, bijodami likti neiš-
girdę kun. R. Adomavičiaus bal
so, ėmė šaukti „du-e-tas"! Tada 
kunigas Rimvydas, paprašęs 
klausytojus kar tu dainuoti, su 
kun. Rolandu, jam pritariant 
gitara, padainavo keletą dainų. 

Po bendrų pietų dar ilgai 
vyko pokalbiai su kunigais. 
Kiekvienas norėjo paspausti 
jiems ranką, padėkoti už 
nuostabią popietę. 

Kunigas R. Adomavičius 
padėkojo „Seklyčios" trečia
dienio popiečių vadovei Elenai 
Sirutienei už suteiktą galimybę 
velykiniu laiku pabendrauti su 
parapijiečiais. 

Liuci ja E in ik ienė 

Kun. R. Karpavičius ir kun. R. Adomavičius. Nuotr. Kristinos G. 

Lietuvių operos spektaklių 
žiūrovai šiais metais galės 
išvysti ir girdėti naują tenorą 
Vytautą Kurnicką, kuris debiu
tuos P. Mascagni „Cavalleria 
Rust icana" operoje Turidu 
vaidmenyje. V. Kurnickas yra 
gimęs 1955 metais Panevėžio 
rajone, vaikystę praleido gra
žiose Upytės ir Bistrampolio 
kaimų apylinkėse. Pradinį mu
zikinį išsilavinimą gavo 
1969-1973 metais Panevėžio 
konservatorijoje. 1974—1978 
m. mokėsi Kauno J. Gruodžio 
vardo konservatorijoje (muz. A. 
Barniškio klasėje). Vėliau stu
dijas tęsė Lietuvos muzikos 
akademijoje (V. Daunoro klasė
je). V. Kurnickas dainuoti pra
dėjo Kauno muzikiniame teatre 
1984 m., o nuo 1985 m. dainavo 
Klaipėdos miesto muzikiniame 
teatre. Nuo 1994 V. Kurnickas 
yra Lietuvos nacionalinio ope
ros i r baleto teatro solistas 
Vilniuje. 

Klaipėdos ir Vilniaus 
tea t rų scenose solistas yra 
sukūręs daugiau kaip 20 vaid
menų. Iš jų paminėtini: Al
fredas — G. Verdi „Traviata", 
Nemorinas — G. Donizetti 
„Meilės eleksyras", Lenskij — 
P. Čaikovskij „Eugenij Onegin", 
Kristupas — J. Žigaitytė „Maž
vydas", Hofmanas — J. Offen-
bach „Hofmano pasakos", Ba-
rinkajus — J. Straus „Čigonų 
baronas", Radamesas — G. 
Verdi „Aida", Turidu — P. Mas
cagni „Cavalleria Rusticana" 
(lietuviškai „Kaimo garbė") ir kt. 

Dainininkas Lietuvos na
cionalinio radijo fondams 
įdainavo daugiau kaip 300 
įvairių autorių vokalinių kū
rinių. Savo lėšomis išleido 
garso kasetę „Amerikos lietu-

Alytaus „Dainavos" ansamblis 
koncertuos Čikaaoie 

Neatsitiktinai dzūkai nuo 
seno garsėja dainomis, o šis 
kraš tas vadinamas Dainava. 
Turtingas ir unikalus šio krašto 
folkloras, atėjęs iš gilios seno
vės, puoselėjamas ir šiandien. 

1977 metais Danutės Plyt-
nikienės pastangomis įkurtas 
liaudies dainų ir šokių ansamb
lis „Dainava". Ansamblyje daly
vauja apie 150 įvairaus am
žiaus ir profesijų žmonių. 

Liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava" 

„Dainava" atlieka autentiškas 
bei stilizuotas lietuvių liaudies 
dainas ir šokius. Ansambliečiai 
groja liaudies instrumentais: 
skudučiais, birbynėmis, skra-
balais, kanklėmis. 

Per savo gyvavimo metus 
kolektyvas surengė daugiau 
negu 1,500 koncertų Lietuvoje 
ir už jos ribų. Ansambliečiams 
plojo šių užsienio kraštų žiū
rovai: Kanados, Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, Ispanijos, 
Graikijos, Olandijos, Skandi
navijos, Vietnamo, Malaizijos ir 
kt. Nuo 1980 metų „Dainava" 
dalyvavo visose respublikinėse 
dainų šventėse, daugelyje tarp
taut inių festivalių, kur tapo 
diplomante arba laureate. 

Už nuopelnus, propaguo
j an t lietuvių liaudies meną, 
1983 metais ansambliui suteik
tas garbingas nusipelniusio 
meno kolektyvo vardas. 

Į Čikagą atvyksta 25 šio 
ansamblio atlikėjai. Vienintelis 
koncertas Čikagoje vyks balan
džio 2 dieną, šeštadienį, 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje kon
certų salėje. 

Kviečiame atvykti pasi
grožėti puikiai at l iekamais 
liaudies šokiais, dainomis ir 
liaudies instrumentų grojimu. 

Rengėja i 

,Draugo" knygynėlyje 
Seinijos gyvenvietės 

ir gyventojai 

Tai Juozo Sigito Paranse
vičiaus sudaryta knyga, skirta 
mokytojui, visuomenininkui Jo
nui Pajaujui atminti. 

J o n a s Pajaujis - viena 
šviesiausių Seinų krašto lietu
vių asmenybių. Didelę savo 
gyvenimo dalį jis skyrė šiam 
kraštui, jo žmonėms. Mokytoja
vo Punsko lietuvių licėjuje. Be 
savo tiesioginio darbo visad 

aktyviai dalyvavo visuomenės 
gyvenime, lietuvių draugijų 
vpikloje, rašė leidiniui „Aušra". 

Knygoje skaitytojai ras 
kaimų geografines ir geologines 
ypatybes, sužinos jų istoriją ir 
gana daug informacijos apie 
gyventojus, tautinę kaimų su
dėtį, šeimų istorijas, jų socialinę 
bei ekonominę padėtį. 

Knygos kaina 10 dol. pride
dant 8,75 proc. mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje Vienos kny
gos persiuntimo kaina 3.95 dol. 

V. Kurnickas. 

vių kompozitorių dainos ir 
romansai". Su Lietuvos nacio
naliniu operos ir baleto teatru 
gastroliavo JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Taivane, Švedijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Bel
gijoje ir kitose šalyse. 

Jo biografijoje taip pat mi
nima, kad didelio populiarumo 
Lietuvoje sulaukė jo organizuo
jami muzikos ir poezijos vaka
rai, skirti gamtosaugai „Gamta 
ir žmogus". Kiekvienam tokiam 

vakarui V. Kurnickas parašyda
vo po vieną ar daugiau dainų 
(A. K. Karaška). 

Atvykę sekmadienį, balan
džio 24 d., į P. Mascagni „Ca
valleria Rusticana" operos spek
taklį Morton mokyklos auditori
joje, Cicero mieste, pirmą kartą 
turėsite progą pamatyti ir 
išgirsti Lietuvių operos scenoje 
dainuojantį naują solistą Vy
tautą Kurnicką. 

J . Končius 

JONAS KUPRYS 

FOTOGRAFIJO 
PARODA 

Teirautis telefonu 773-585-9500. 
Parengia Vital i ja Pu lok i enė 

T ^ L m v i x i J 

kviečia į savo 10-mečio pokylį, 
kuris įvyks balandžio 17 d., sekmadienį, 6 vai. vak. 

VVillovvbrook Ballroom didžiojoje pokylių salėje 
Willow Springs priemiestyje. 

Laukiame visg senų ir naujų televizijos rėmėjų ir draugų. 
Taip pat laukiame visų, apie kuriuos per dešimtmetį buvo rody
tos televizijos laidos. Atvykite kartu pasidžiaugti mūsų visų 
televizija, kuri tebėra vienintelė lietuviška televizija visoje 
Amerikoje. Programa bus įvairi — ir r imta, ir linksma. 

Po šventinės vakarienės ir programos visų laukia šokiai, 
kuriems gros broliai Švabai. Prašome registruotis televizijos 
telefonu 708-839-9022, e-paštu: altv@comcast.net 

Atvykite ir paremkite lietuvišką televiziją! 

mailto:Krism516@yahoo.com
mailto:altv@comcast.net

